květen
čajové středy
4. 5. - 19.00
Koncert pro 20 strun
Koncert dua Pepek a námořník. Žánr na pomezí folku a rocku, hraný na el. kytaru a el. bassmandolu. Tvorba je z třetiny česká,
z třetiny anglická a z třetiny instrumentální. Více na www.pepekanamornik.cz. Jako host vystoupí Cain - písničkář, myšionář
a tajemník se statky nehmotnými. Bubeník plzeňské Znouzectnosti s vlastní tvorbou s osobitým podáním. Struny: Pepek (kytara):
6 strun, Námořník (bassmandola): 7 strun, Caine (mandola): 7 strun. Tipovací soutěž: kolik strun praskne? Vstupné 50 Kč

•

11. 5. - 19.00
Na Kopečku s Václavem Sojkou
Povídání s profesionálním fotografem o focení, horolezectví, starých objevených smolárnách i o létajících dravcích.

•

18. 5. - 19.00
Akademie příslibu: Finanční vzdělávání – trend, či nutnost?
Večer na pomezí přednášky a semináře s Petrem Schillingem o výchově k finanční samostatnosti, svobodě, odpovědnosti
a nezávislosti. Je tento druh vzdělávání pouze trendem současnosti, anebo nutností, abychom byli schopni se vůbec zorientovat?

•

25. 5. - 19.00
Vánoce s aligátory
Přednáška Milana Hrabala ml. o cestování po Floridě a Novém Mexiku a také o zimních a jarních zvycích ve Spojených státech.

další akce Na Kopečku
Výstava:
„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.
•

7. 5. - 16.00
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.
•

7. 5. - 19.00
Tradiční sobotní bubnování
•

27. 5.
Noc kostelů
Motto: „Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá. “(Ž 77, 7)
Mezinárodní akce nabízející možnost setkání v prostorách kostelů v atmosféře noci. Více informací na www.nockostelu.cz
19-21 hod. „Jak Biblomol a Knihožrout ukradli příběh. . . “ program pro děti 21-23 hod. Zpívání při svíčkách, posezení v čajovně
připravuje evangelický sbor
•

„Mateřídouška“

Setkání pro rodiče s malými dětmi, každý čtvrtek 9-11 hod., kontakt: 736 167 242
••••••••••••••••••••••••••••.

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
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