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3. 12. 2016  -  10:00 – 12:00 (sobota)
Vánoční tvoření sněhových vloček papírovou technikou quilling
Kurz pro dospělé a starší děti (od 12 let). Cena kurzu 200 Kč. Počet míst je omezen. 

Přihlášky posílejte na email emekeart@centrum.cz. 
•

3. 12. 2016 - 15.00 (sobota) 
Advent na Kopečku

 Tradiční předvánoční akce pro celou rodinu, která vás zaručeně naladí na Vánoce. 
Vánoční minitrhy s místními výrobky jsou ideálním místem pro pořízení dárků. 

K tomu všemu navíc koncert a výstava.
•

7. 12. 2016 - 19:00 
Psaní dopisů pod záštitou Amnesty International

 Už podruhé se Kopeček zapojuje do Maratonu psaní dopisů na podporu křivě obviněných 
a neprávem odsouzených aktivně působících občanů z nejrůznějších koutů světa.

•

14. 12. 2016 - 19:00
Už bylo načase hovořit o čase II

Pokračování komorního povídání o čase ve fyzikálním kontextu, o cestování časem 
i o souvisejících tajemstvích vesmíru s autorem knihy Teorie času Tomášem Košumberským.  

Pokračování přednášky z minulého měsíce.
•

21. 12. 2016 - 17.00
Na Kopečku sněží…

Tradiční veselé a zábavné odpoledne pro děti a rodiče. Pohádky na plátně i v knize, 
koledy a předvánoční program, který vykouzlí úsměv na dětské tváři.Možná přijde i kouzelník.

•

21. 12. 2016 – 19:00
Soutěž o nejlepší vánoční cukroví

Inspirujte a buďte inspirováni! Jako každý rok máte možnost zúčastnit se soutěže se svým napečeným cukrovím 
a zároveň se nechat unést pestrou paletou chutí.

•

24. 12. 2016 - 15.00 (sobota)
(Ne)tradiční vánoční hra

Vánoční hra v podání ochotníků kolem Domečku Na Kopečku a evangelického farního sboru. 
Můžete se těšit na vánoční příběh, který bude zároveň premiérou i derniérou.

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

prosinec


