
čajové středy

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

www.domeceknakopecku.cz

září

••••••••••••••••••••••

2. 9. 2015 - 19:00
Zahájení sezóny na Kopečku

Setkání u dobrého čaje a kávy a vzpomínání na prázdniny. 
Přineste s sebou fotky, nebo se jen přijďte podělit o své zážitky z léta.

•
9. 9. 2015 - 19:00

HAPRDÁNS neboli Hamlet princ dánský ve zkratce
Promítání záznamu divadelní hry Nedivadla Ivana Vyskočila z roku 1988, 

vynikající parafráze klasického díla W. Shakespeara.

•
12. 9. 2015 - 17:30 (sobota)

Vajíčko na špičce
Koncert - Renda Habich s kamarády s Havlíčkova Brodu. 

Muzika na pomezí žánrů - folk, blues, jazz. Spojením exkapel 
Kolme Poroe a Kryštof Kolumbus vznikla zajímavá formace s vlastní 

tvorbou, která hraje i jazzové standardy ve vlastní upravě.

•
16. 9. 2015 - 19:00

Norsko
Cestovatelské promítání v podání rumburáků 

Marka a Kláry Winterových (ËMK) o třítýdenním putování pustými 
norskými horami s batohy plnými jen nejnutnějších věci k přežití. 

Povídání o tajuplné panenské přírodě, o koupání v horských jezerech, 
o pití z potůčků, o hledání cesty v mlze, o místě kde vzniklo lyžování, 

o autostopu ...

•
23. 9. 2015 - 19:00

Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra
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.

•
26. 9. 2015 - 19:00 (sobota)   

Festivalové ozvěny
V rámci Festivalu lokální ekonomiky. 

Diskuze na festivalová témata, lokální výrobky a dobroty 
a koncert rumburské kapely Café The Krym.

•
30. 9. 2015 - 19:00

Vernisáž výstavy portrétů Terezy Andělové
Studentka rumburského Gymnázia, která si v rámci ročního projektu 
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu dala za cíl věnovat se kresbě. 

Přijďte se podívat jak se jí to podařila.


