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Tisková zpráva 
Hudebníci z Faerských ostrovů obdivovali 

obřadní síň liberecké radnice 
 

Až z Faerských ostrovů přicestovali ve čtvrtek 22. ledna do Liberce mladí členové dechového 

orchestru Føroya Landsorkestur. Nenechali si ujít návštěvu historické radnice, kde je v obřadní síni 

přivítali náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr  

a náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková. 

Orchestr je v Liberci hostem zdejší základní umělecké školy a ve čtvrtek večer vystoupí v libereckém 

Koloseu na společném koncertu se Žákovským Big Bandem a Dechovým orchestrem ZUŠ Liberec. Na 

závěr zazní i společné skladby všech orchestrů. 

Návštěvu z Faerských ostrovů zažila liberecká radnice vůbec poprvé. Souostroví leží severozápadně 

od Skotska v polovině cesty mezi Islandem a Norskem. Málokdo to však ví, anebo alespoň tuší. 

Hudebníky překvapil náměstek Ivan Langr, který Faerské ostrovy zná. „Moje teta se před lety 

provdala do Dánska a právě v hlavním městě Faerských ostrovů několik let pracovala jako lékařka. 

Tuto zemi s malebnou krajinou, milými obyvateli a barevnými domky proto znám velmi dobře z jejího 

vyprávění,“ zavzpomínal Ivan Langr a popřál studentům příjemný pobyt pod Ještědem a pozval je 

k návštěvě dalších atraktivních míst v Liberci. 

Téměř sedmdesátičlenná výprava, z níž většinu tvoří studenti z hudební školy Føroya Musikkskúli, 

absolvovali dlouhou cestu nejprve letecky do Berlína, odkud do Liberce přijeli autobusem. Chtějí toho 

stihnout hodně. „Po večerním koncertu se studenti v pátek podívají do Prahy, kde mají na programu 

dva koncerty ve školách a prohlídku města. V sobotu zavítají do naší partnerské školy v německé 

Hoyerswerdě. Tam je čeká koncert v samotném centru města. Na ostrovy se vrací v neděli,“ přiblížil 

ředitel liberecké ZUŠ Tomáš Kolafa. 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

Referent propagace a komunikace s veřejností 

odbor Kancelář primátora 

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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