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pátek 10. září 2021

              1900       koncert v kostele sv. Vavřince s povídáním o hudbě,
                         Karolína Cingrošová (zpěv a průvodní slovo), Michal Hanuš (varhany),
                         vstupné dobrovolné

sobota 11. září 2021

              1000       komentovaná prohlídka kostela sv. Vavřince, PaedDr. Jan Luštinec           
vstupné dobrovolné

  1000–1600       radniční věž – Masarykovo nám. 82
                         prohlídka opakovacího hodinového stroje s výkladem
                         vstup zdarma
  1000–1600       zpřístupnění věže základní školy, Komenského 288
                         vstup zdarma
  1000–1600       tržnice řemesel – jilemnický pivovar, Komenského 1
                         K-MÓDA s. r. o. – originální a výtvarně zpracované oděvy
                         korálková dílna Dity Dolenské – ručně vyrobená bižuterie, šperky z fimo

hmoty, drátované dekorace, figurky a betlémy ze šustí, slaměné ozdoby,
malovaná trička, plstěné brože, víly a skřítci, korálková dílna pro děti

                         floristická dílna – floristika, svatební květinový servis, výzdoby interiérů
i exteriérů, kurzy tvoření

                         stuhařský tkalcovský stav Ludorf – ukázka tkaní na unikátním stuhařském
stavu z roku 1903

                         světnička Jilemského spolku paní a dívek – kronikářka města
Mgr. Jaroslava Kunátová umožní návštěvníkům nahlédnout do kronik města 

              1400       komentovaná prohlídka města – I. část, PaedDr. Jan Luštinec, sraz
účastníků v podloubí radnice čp. 82 na Masarykově náměstí, v případě
nepříznivého počasí je možná změna programu, vstup zdarma

              1800       komponovaný pořad věnovaný Jaroslavu Havlíčkovi (125. výročí narození),
PaedDr. Jan Luštinec, jako host spisovatel Mgr. Pavel Hoza, zasedací místnost
radnice města, Masarykovo nám. 82, vstup zdarma

neděle 12. září 2021

     900–1700       Železniční muzeum Martinice, komentované prohlídky expozice

sobota 18. září 2021

              1400       komentovaná prohlídka města – II. část, PaedDr. Jan Luštinec, sraz
účastníků v podloubí radnice čp. 82 na Masarykově náměstí, v případě
nepříznivého počasí je možná změna programu, vstup zdarma

pátek 24. září 2021

              1700       vernisáž výstavy Kouzlo zastaveného času – fotografie města Jilemnice
a společenského života v něm, především z první poloviny 20. století od
místního fotografa Stanislava Šimůnka, Erbovní sál Krkonošského muzea
v Jilemnici, vstupné dobrovolné

Na pořádání Dnů evropského historického dědictví 2021 se podílejí:
město Jilemnice, Římskokatolická farnost Jilemnice, Krkonošské muzeum Jilemnice
a Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších.
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