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4. 9. 2013 - 19.00
„Akvarely z cest“
Vernisáž výstavy obrazů rumburského malíře Pavla Homolky.

•

11. 9. 2013 - 19.00
Z cyklu: „Jak se žije s mojí profesí“
Kaskadér Dušan Kyška se už 20 let se aktivně pohybuje na světovém kaskadérském poli. Je ředitelem Mezinárodního
kaskadérského týmu, který řídí z různých míst na světě. Velmi často z Mexika, ale momentálně z Krásné Lípy!! Podílel se na
věhlasných ﬁlmech (Titanik, Stalingrad, Zoro, Bídnici atd) se zvůčnými hereckými jmény (Sean Connery, Bruce Willis,
Tom Hanks, Anthony Hopkins atd.) . Přijďte si vyslechnou jeho zážitky a zkušenosti.

•

12. 9. 2013 - 18.00 (čtvrtek!)
Koncert Edward Powell
Světově unikátní hudba inspirovaná Blízkým i Dálným východem. Edward, zkombinoval nástroje z Arábie a Indie,
sestrojil svůj vlastní nástroj „RAGMAKANTAR“ a hraje na něj mistrovským způsobem. Studoval hudbu v Indii,
na Blízkém východě a v Itálii, kde hrál v římské ﬁlharmonii. V rámci českého turné vystoupí i v Rumburku.
www. edwardpowell. com, vstupné 60 Kč

•

18. 9. 2013 - 19.00
Jak se žije Bio farmářům ve Výběžku
Rozhovor s farmářem certiﬁkované BIO farmy v Křečanech Vojtou Hajným o tom, co znamená BIO, jak se zde farmaří

další akce Na Kopečku

a jaká jsou úskalí či výhody udržet farmu v Bio kvalitě v rámci legislativy ČR. Nakonec pojednání o rozdílech kvality
hypermarket od Bio a to všemi smyly. . .

•

25. 9. 2013 - 19.00
Anglií a Skotskem stopem po svém
Z rovinaté Cambridge až do skotských Higlands a zpět. Povídání a putování rozmanitým prostředím Anglie
a kouzelným skotským krajem pastvin, kopců, ovcí a jezer. Přednáší Roman Winter.
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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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