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4. 12. 2019 - 19:00
Velký hack (dokument)

Podívejte se, jak se společnost Cambridge Analytica zpracovávající data stala kvůli ovlivněným volbám v
několika zemích symbolem temné stránky sociálních médií.
Režie: Jehane Noujaim, Karim Amer, USA, 2019, 139 min.

11. 12. 2019 - 19:00
Expedice Itálie

Studenti rumburského gymnázia vyrazili v rámci programu DofE na expedici do Itálie. Tým dvou holek a tří
kluků má za sebou pozoruhodné dobrodružství v členitých horách Apeninského poloostrova. Proč jeli právě
tam a co vše společně prožili? Co je to DofE? Co je čeká dál? Povídání s fotkami a krátký film.

14. 12. 2019 - 9:30 - 12:30 (sobota!)
Převánoční linoryt

Přijďte si vyrobit pohlednici, přání, péefko či razítko na jmenovku nebo na balicí papír a naladit se na
nejhezčí svátky roku. Přihlášky zasílejte do 10. 12. na email emekeart@centrum.cz. Počet míst omezen.
Cena 400 Kč. (www.emekeart.com )

14. 12. 2019 - 14:00 (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. Letos se můžete těšit také na výstavu
výtvarných prací žáků ZŠ Pastelka a na vystoupení dětského pěveckého sboru Pastelka pod vedením
Veroniky Matysové.

14. 12. 2019 - 19:00 (sobota!)
Pepek a Námořník (koncert)

Stálice na kopečkovské scéně. Originální indie – folk z Litoměřic.

18. 12. 2019 - 19:00
Psaní dopisů pod záštitou Amnesty International

Už popáté se Kopeček zapojuje do celosvětového Maratonu psaní dopisů na podporu křivě obviněných a
neprávem odsouzených aktivně působících občanů z nejrůznějších koutů světa. Zapojte se. Má to cenu!

24. 12. 2019 - 15:00 (úterý!)
(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.
(Veřejnosti přístupná je i generálka ve 13:00.)


