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5. 4. 2017 – 19:00
Sahara překročila Středozemní moře

Krátká, nezávislá reportáž ze Španělska o desertifikaci jižní Evropy a obnově přírodních zdrojů 
v pouštních podmínkách. Přednáší Lukáš Ruc. 

•

12. 4. 2017 – 17:00! 
Neviditelní lidé - aneb jsou schizofrenici nebezpeční? 

 Promítání filmu a následná beseda s Neviditelnými lidmi. Informační kampaň „Neviditelní lidé – aneb jsou schizofrenici 
nebezpeční?“ usiluje o destigmatizaci duševně nemocných v očích veřejnosti, tedy změně stereotypu nahlížení na člověka 

nemocného schizofrenií ze strany veřejnosti, zaměstnavatele, rodiny, přátel, ale i zdravotníků.
•

19. 4. 2017 
Filmový festival Jeden Svět

 Organizace Člověk v tísni nabízí díky filmům z celého světa pohled na neobvyklá a často opomíjená, ale důležitá témata.

19:00 - 10 miliard - co máte na talíři?
 Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové 
katastrofy? Režisér Valentin Thurn, jehož úspěšný film Z popelnice do lednice byl uveden na festivalu Jeden svět v roce 
2012, analyticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu přes umělou 

výrobu potravin po městské zahradničení na parkovacích stáních. 
Režie: Valentin Thurn, Německo, 2015, 102 min.

•

26. 4. 2017 
Filmový festival Jeden Svět

19:00 - Aminin profil
 Amina, atraktivní dívka syrsko-amerického původu, začala na počátku arabského jara psát blog, který reflektoval aktuální 

dění v Sýrii. Už jeho samotný název „Lesba v Damašku“ upoutal pozornost a odkaz na jeden z Amininých prvních 
příspěvků v amerických novinách zajistil blogu slušnou čtenářskou základnu. Proto když se svět prostřednictvím její on-

line přítelkyně dozvěděl o Aminině únosu tajnými službami, mnoho lidí se zapojilo do kampaně za její propuštění. 
Režie: Sophie Deraspe, Kanada, 2015, 84 min.

•

29. 4. 2017 – 10:00 – 14:00 (sobota!)
Kurz suchého pastelu pro dospělé s Klárou

Kurz je určený pro všechny, kdo rádi kreslí, i když si myslí, že kreslit neumí. Budeme používat (nejen) šablonkovací 
techniku. Začátečníci vítáni. Počet míst omezen. Přihlášky zasílejte do 17. 4. na email emekeart@centrum.cz. 

Cena 550 Kč. (emekeart.webnode.cz).

čajové středy

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

OTEVŘENO: st (17.00 - 22.00)
k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů

Rumburk, Krásnolipská ul., Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku

duben


