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2. 11. 2016 -19:00
Vernisáž výstavy Láskyplné vzpomínky

Výstavu připravila nezisková organizace Dlouhá cesta, jejímž posláním je podpora pozůstalých rodičů. 
Návštěvníci si kromě stručné historie organizace budou moci prohlédnout fotografie, obrázky a literární práce mladých lidí, 

kteří již nejsou mezi námi. Cílem výstavy není dojímat a truchlit, ale podělit se o to, co naše děti dělaly rády a dobře. 
Zamyslet se nad tím, co jejich život, jenž s námi prožily, může dát těm, kteří tu zůstali. 

•

9. 11. 2016 – 18:15 
TV GymBreak

 Aktuální díl o dění na rumburském gymnáziu i v jeho okolí. Natáčejí a zpracovávají sami studenti.

9. 11. 2016 – 19:00 
Gympláci v Bulharsku

 Prezentace projektu, který rozjeli na rumburském Gymnáziu studenti a jejich učitelé a do kterého jsou zapojeny další školy 
z Litvy, Slovinska  a Bulharska. Projekt je podporován z fondu Erasmus+ a má název Zodpovědné cestování. 

Sami studenti představí projekt a shrnou své zážitky z cesty na Balkán.
•

12. 11. 2016 – 13:00 (sobota)
Malování tuší s Klárou (EmekeArt)

Že pomocí tuše nevznikne jen černobílý strohý obrázek plný kaněk, ale naopak dílo plné života, o tom se můžete přesvědčit na dalším kurzu. 
Přihlášky zasílejte do 7. 11. na email: emekeart@centrum.cz. Cena 300.- Kč.

•

16. 11. 2016 – 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.

•

18. 11. 2016 – 19:00 (pátek)
Pojďte prožít Noc venku

Vezměte si spacák a karimatku a pojďte prožít „Noc venku“. Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou bezdomovectví. 
Akce byla založena před lety v Anglii skupinkou studentů, kterým nebyl lhostejný osud lidí bez domova. 

V Čechách se letos uskutečňuje v osmnácti městech. Vstupenkou jsou trvanlivé potraviny, 
které budou použity na podporu lidí bez domova. Při nepříznivém počasí lze přespat v kostele. 

Pořádá Farní sbor ČCE v Rumburku a CEDR – komunitní centrum o. s., provozovatel azylového domu v Rumburku. (www.nocvenku.cz).
•

23. 11. 2016 – 19:00
Na Kopečku s Jiřím Tutterem

Po delší době se na Kopeček vrací oblíbená talk show. Tentokrát s novým ředitelem OPS České Švýcarsko o jeho působení v Krásné Lípě 
i o létech strávených v čele české Greenpeace.

•

30. 11. 2016 – 19:00 
„Tam se už přece nestřílí, ne?“

aneb O válce na Ukrajině dnes…Zajímáme se ještě o válečné dění na Ukrajině? Několik desítek Čechů ano. 
Jsou to ti, kteří v ČR shánějí pomoc a vozí ji lidem strádajícím životem ve válečné zóně. 

Někteří tito dobrovolníci prakticky žijí na frontové linii již dva roky (válka začala v roce 2014), 
stejně jako Michal „Kody“ Kislicki, člen neziskové organizace Chuť pomáhat.  Přijďte si s ním popovídat.

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
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