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3. 5. 2017 – 19:00  -  Autorské čtení Radmily Anny Kláry Říhové
Satirička, lyrička, v životě spíš komička. Přijďte si poslechnout originální poezii. 

•

10. 5. 2017  -  Filmový festival Nisa 
 Přehlídka filmů v česko-německo-polském trojzemí. V programu jsou zastoupeny české, německé, polské a další východoevropské 

současné i historické filmy, hrané, dokumentární i krátkometrážní.

17:00 - blok krátkých filmů
19:30 - Toni Erdmann 

Život zestárlého učitele Winfrieda Conradiho uplývá v naprosté rutině, kterou mohutný muž jen občas naruší svou pubertální 
vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Winfried rozhodne investovat veškerou 
pozornost do své odcizené dcery Ines, která dělá kariéru v nadnárodní firmě a nemá na nic a na nikoho čas. Po naprostém fiasku 

první návštěvy v Bukurešti mění Winfried strategii – čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho 
neforemné alter-ego. A tak se rodí životní kouč – německý ambasador Toni Erdmann, tragikomická figura s absurdní parukou 

a umělými zuby, která se workoholičce Ines začne plést do života v těch nejméně vhodných momentech. 
Režie Maren Ade, Německo/Rakousko/Rumunsko, 2016, 162 min.

•

17. 5. 2017 – 19:00  -  How to grow to Sandonorico
 Výstava kreseb a komiksů doplněných krátkými i poetickými texty na pomezí art brut, dětské kresby, dekorace, jež jsou sublimací 
věcí zcela běžných a velmi neběžných. Vernisáž bude doprovázet improvizovaný hudební doprovod (Ivana Paisrt a Felix Neumann). 

Petra Tlapáková Fíková, Julie Bomko a Veronika Caklová.

•

24. 5. 2017 -  Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra - koncert
 Koncert současné irské hudby. Setkáním dvou zkušených hudebníků se propojují a vzájemně rezonují dva hudební světy. 
V komorní sestavě, které nechybí nasazení a radost ze hry, vyniká zvuk obou nástrojů a díky osobitému stylu hráčů vzniká 

originální autorská hudba.

•

27. 5. -  10:00 (sobota!) - Kurz malování tuší (pro dospělé)
Že výsledkem malování tuší nemusí být jen strohé černobílé obrázky plné kaněk, si můžete přijít vyzkoušet na další kurz, 

který vede Klára Winterová (EmekeArt). Počet míst omezen, přihlášky posílejte na  emekeart@centrum.cz do 21.5. 
Cena kurzu 350 Kč. Více na fb či na stránkách emekeart.webnode.cz.

 •

27. 5. - 20:00 (sobota!) - Mým kořenům - koncert Milli Janatkové
Sólový koncert Milli Janatkové k projektu „Mým kořenům“ a novému CD, v propojení s písněmi z počinu „Klid, prosím!“.  

Písně, jejichž melodie a rytmy Vás uklidní, dojmou i pobaví.
Milli Janatková je originální zpěvačka, kytaristka, skladatelka a výtvarnice.

•

31. 5. 19:00 - Sušenky ročních období ve fotografii
 Výstava Martiny Janečkové. Teď a tady, pro radost, pro setkání. Z respektu a radosti z ročních období, 

z úcty k přírodě a lidem a velmi dobrému jídlu - výživě. Přijďte ochutnat a přesvědčit se, 
že i celozrnné a celojemné sušenky mohou být dobré a krásné. 
Spolupráce: fotografie Jiří Matějka, etikety Klára Winterová.

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

květen


