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další akce Na Kopečku
Výstava do 8. 6.

„Naivní umění“ a Asijská tématika
Výřez z nekonečně inspirativního kontinentu - v barvách, v křídách, na plátně i na papíře...

Nenechte si ujít výstavu obrazů Kláry Kunovičové. 
•

4. 6. od 16 hod. 
Seminář o zdravějším vaření

Vede Marie Noe. Na seminář je nutné se předem přihlásit na tel. 777 944 790 nebo emailem marie@vonavalekarna.org, cena 100 Kč. 
•

4. 6. od 19 hod. 
Tradiční sobotní bubnování

••••••••••••••••••••••••••••.

1. 6. - 17.00
Odpoledne plné her

Když bude hezky, hrajeme venkovní hry v okolí čajovny, např. petangue, když zaprší, jistí to deskové hry v čajovně. 
•

8. 6. - 19.00 
Domeček se chystá na festiválek malého umění. Čajovna je otevřena 16 - 21 hod. 

•
15. 6. - 19.00 

Setkání s nakladatelkou Marií Noe
Ač je Marie Noe známá především jako majitelka nakladatelství One Woman Press, které vede již čtrnáct let, v posledních dnech se 

veřejnosti představila jako autorka publikace Dobré věci nejsou špatné. Kniha zdravějšího vaření a pečení. Jak se stane, 
že vydavatelka překladové literární beletrie, feministických a genderových esejů, průvodců k porodu, nebo knih o aromaterapii, 

napíše knihu o vaření? 
•

22. 6 - 19.00 
Bolivijský hudebně kulturní večer

Tentokrát se Domeček rozrezonuje originální peruánskou hudbou Andes. Věčerem nás provede Raul, 
rodák a muzikant nám vzdáleněblízké země Bolívie. Prostřednictvím hudebních nástrojů si budeme povídat o zemi, 

kultuře a možná i něco víc..., třeba oslavíme indiánský Nový Rok. 
•

29. 6. - 19.00 
Stopem přes Balkán

Inspirace na prázdniny povídáním o loňské Slaměné cestě z města. 
Z Čech přes rumunský Banát (kde pochopíte všechny lidové písně), přes
Dunaj až k řeckému moři a Srbskem zpátky domů. Cestou vás provedou

Natálie Balcarová a Roman Winter (po skončení možnost společně posedět u ohýnku).

čajové středy

změny v programu vyhrazeny
Vstupné na akce 30 Kč (studenti a senioři 15 Kč)

OTEVŘENO
st (16.00 - 22.00)

k posezení u kávy, čaje a jiných lahodných nápojů
Rumburk, Krásnolipská ul.

Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku

červen


