duben 2018

čajové středy
4. 4. 2018 – 19:00 - Uprchlická krize z pohledu dobrovolníků

Přijďte si poslechnout osobní svědectví o událostech na Balkáně v roce 2015.

•

11. 4. 2018 – 19:00 - Jak se žije s koktavostí

Koktáním trpí asi jedno procento populace.
Jaké problémy přináší tato řečová vada v osobním a pracovním životě?
Nejen o svých zkušenostech bude vyprávět Zuzana Mašková.

•

18. 4. 2018 – 19:00 - “Štamtiš”/” Stammtisch”

Povídání o zkušenostech ze života u hranic před a po revoluci. /Unterhaltung zum Thema
Grenzerfahrungen vor und nach der Wende.
(V rámci programu Okna k sousedovi / Fenster zum Nachbarn).

•

25. 4. 2018 – 19:00
Stanislav Barek - koncert v rámci cyklu Kytara napříč žánry

Rumburský rodák Stanislav Barek koncertuje a učí hru na kytaru u nás i v zahraničí.
Účinkuje ve skupinách Njorek, Arionas s Marthou Elefteriadu, v duu s Adibem Ghalim
a Shahabem Tolouie, s houslistou České filharmonie Viktorem Mazáčkem a od roku 2011
vystupuje také sólově. Své první profilové album Minimální naděje vydal v roce 2012.
Je hlavním dramaturgem a ředitelem festivalu Kytara napříč žánry,
který založil v roce 1998.

další akce•
Na Kopečku

27. 4. 2018 – 20:00 (pátek!) - Psí srdce (Sobačje serdce) - film

Adaptace Bulgakovovy novely, odehrávající se v revolučním Rusku,
pojednává o toulavém psovi, jehož se ujme uznávaný lékař. Jeho péče ale není nezištná - psa
použije jako objekt svého experimentu, při němž mu voperuje lidskou hypofýzu. To vede
k postupné proměně psa v člověka - tento úspěch vědy však lékaři nepřinese jen
očekávanou slávu. Režie: Vladimir Bortko, Alexandr Červinskij, Sovětský svaz, 1988, 130 min.

•

28. 4. 2018 – 10:00 – 14:00 (sobota!)
Aprílový linoryt s Klárou (EmekeArt)

Přijďte si vytvořit „razítko“ na tisk pohledů nebo originální přání. Nicméně fantazii
se jako vždy meze nekladou a nemusíme se stoprocentně držet zadání. Přihlášky
zasílejte do 20. 4. na email emekeart@centrum.cz. Cena 500 Kč.
(emekeart.webnode.cz)
••••••••••••••••••••••••••••.

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

