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čajové středy
2. 12. 2015 - 19:00 - Kumaré

Dokumentární film o muži, který se vydává za moudrého indického guru a v Arizoně si kolem sebe vytváří skupinu
následovníků. Na vrcholu popularity musí guru Kumaré odhalit svým učedníkům nejen svou pravou identitu,
ale také své nejvyšší učení. USA, 2011, režie a hlavní role Vikram Gandhi.

•

9. 12. 2015 - 19:00 - Svatá země - putování po stopách Ježíše Krista

Jerusalém a Chrám Božího hrobu, Golgota, Via Dolorosa, Betlém, Nazaret, Jordán, Tábor, Sinaj a další biblická místa
posvátná v současnosti pro Židy, křesťany i muslimy. Promítat a vyprávět bude otec Antonij Drda,
farář místní pravoslavné obce se sídlem na Strážném vrchu.

•

12. 12. 2015 - 15:00 (sobota) - Advent na Kopečku

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

17.00 - The Pix

Koncert mladé rumburské kapely s vlastní i převzatou tvorbou.
Bratři Matěj a Ondra Čechovi a Jonáš Freundorfer vás určitě rozezpívají a rozesmějí.

•

16. 12. 2015 - 16:00 - 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.

•

16. 12. 2015 - 19:00 - Soutěž o nejlepší cukroví
Inspirujte
a buďte
další
akce
Nainspirováni!
Kopečku

Součástí akce bude psaní dopisů pod záštitou Amnesty International na podporu křivě obviněných a neprávem
odsouzených aktivně působících občanů z nejrůznějších koutů světa.

•

24. 12. 2015 - 15:00 - (Ne)tradiční vánoční divadlo

Inspirujte a buďte inspirováni!
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.

•

30. 12. 2015 - 19:00 - Slávek Klecandr - koncert

Vánoční, adventní a jiné písně v podání kytaristy, zpěváka a autora většiny repertoáru skupiny Oboroh.
••••••••••••••••••••••••••••.

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
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