leden 2015

čajové středy
7. 1. 2015
18:00 - Vernisáž výstavy Jiřího Blažka s názvem „Portréty“
Vtipně a zároveň citlivě laděné fotografie z dílny zkušeného fotografa a cestovatele.

19:00 - Aktuální díl vysílání TV GymBreak

o dění na gymnáziu i v jeho okolí. Můžeme se těšit např. na reportáž od místních otužilců,
v jejichž řadách jsou i studenti a učitelé z Gymnázia Rumburk.

19:45 - Burza nechtěných dárků

Dostali jste k Vánocům něco, co není tak úplně „váš šálek kávy“? Možná nejste jediní. Využijte možnost
to nabídnout někomu, kdo z toho bude mít radost a sami získejte něco, co vám sedne lépe.
A k tomu si dejte váš oblíbený šálek čaje!

•

14. 1. 2015 - 19.00
„Hrabě Zinzendorf - Síla přesvědčení“

Životní pouť významné osoby naší historie spojené s historií Obnovené Jednoty bratrské
a s dějinami české reformace mapuje filmový dokument režiséra Luboše Hlavsy z roku 2010.
Hrabě Zinzendorf dal na svém panství vzniknout osadě Ochranov, kde nacházely útočitě desítky
českých a moravských bratří, nucených opustit své domovy kvůli náboženské perzekuci.
Ochranov ( Herrnhut) se nachází necelých 20 km od Rumburka!

•

21. 1. 2015 - 19.00
Film o Festiválku malého umění

další akce Na Kopečku

Premiéra dokumentu, který vznikl vloni pod taktovkou Luboše Pavla a který reflektuje dění
na posledním Festiválku. Vyjadřují se k tomu jak organizátoři, tak účinkující.
Přijďte si zavzpomínat na letní měsíce a společně s organizátory podumat nad tím,
co by se ještě dalo vylepšit a nebo co se vám nejvíce líbilo...

•

28. 1. 2015 - 19.00
Koncert kapely The Pix

Mladá, ale progresivní a velmi originální kapela s vlastní tvorbou.
Tři studenti z rumburského gymplu spojili své umění a rádi baví publikum svými i převzatými skladbami.
Určitě zazní i jejich populární písnička o Šluknovském výběžku.

••••••••••••••••••••••••••••.

změny v programu vyhrazeny
Vstupné na akce 40 Kč (studenti a senioři 20 Kč)

OTEVŘENO
st (16.00 - 22.00)

k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů
Rumburk, Krásnolipská ul.
Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku
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