duben
čajové středy
6. 4. 2016 - 19:00
Michal Trushan - koncert

Skoro po roce se k nám vrací slovenský muzikant, kytarista, zpěvák a frontman slovenské kapely Divozel.
Michal je tak trochu melancholik, slobodný tvor a vo svojom svete žijúci autor textov a hudby, básnik,
povoľnomyšlienkár... Více na www.divozel.com.

•

9. 4. 2016 - 9:00 (sobota!)
Kurz intuitivní malby

Čtyřhodinový kurz je určen pro každého, kdo má chuť tvořit, odhodit strach z posuzování a zasunout logické
myšlení někam hluboko. Předchozí zkušenost s malbou není potřeba. Vyzkoušíte si práci s barvou a šablonou…
Kurz pro 5 až 10 účastníků. Vede Klára Winterová (EmekeArt). Cena kurzu je 600,-.
Přihlášky posílejte do 5. 4. na email mahoe@centrum.cz.

•

13. 4. 2016 - 19:00
Nový Zéland

Nový Zéland - severní ostrov. Letní putování v prosinci 2015. Autem 4500 km, plachetnicí 60 námořních mil,
člunem na Štědrý den, pěšky každý den. Cestovatelské promítání Moniky a Pavla Lampových z Dolní Poustevny.

•

20. 4. 2016
Filmový festival Jeden svět

Na stupních vítězů - citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představující pět atletů.
Stoletého Vídeňana Alfreda Proksche, který ve volném čase maluje ženské akty, čtyřiadevadesátiletou
italskou diskařku Gabre Gabric-Calvesi, třiadevadesátiletého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta
Liedtkeho či dvaaosmdesátiletého skokana do výšky Jiřího Soukupa z Hradce Králové. Režie: Jan Tenhaven,
Německo/ Rakousko, 2010, 94 min.

další akce Na Kopečku
•

27. 4. 2016 - 19:00
Podepište se mi, prosím aneb Sbírka autogramů

Marek Winter představí svou letitou sbírku autogramů, která se hemží zajímavými příběhy a setkáními
s osobnostmi, z nichž některé už nejsou mezi námi, jako třeba Emil Zátopek nebo Vladimír Ráž. Mnoho
podpisů ze sbírky, která bude vůbec poprvé veřejně prezentována, pochází z dob jeho pražských studií a
brigádnického působení v Národním divadle. Pokračování oblíbeného cyklu Příručka neobvyklých koníčků.
Pokud máte také nějaký zajímavý úlovek, přijďte se s námi podělit.
••••••••••••••••••••••••••••.

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

z
seznam.c
@
u
k
c
e
p
o
k
• domecek.na
www.domeceknakopecku.cz

