říjen
čajové středy
3. 10. 2012 - 19.00
Vernisáž výstavy obrazů „Antihezkosti bez kosti“
Arteterapeut a písničkář Zdeněk Staněk otvírá výstavu svých obrazů. Přijďte se podívat na aktuální autentické výpovědi
z žitého výtvarného experimentování, jak tomu sám autor říká.

•

10. 10. 2012 - 19.00
Týdny pro duševní zdraví - Minifestival dvou filmů
V rámci celorepublikové akce Týdnů pro duševní zdraví Agentura Pondělí pořádá Minifestival filmu, na téma,
jak ovlivňuje zdraví duše život lidí a jak se jim s námi žije.

•

17. 10. 2012 - 19.00
České Švýcarsko jak ho ještě neznáte „Rostliny Českého Švýcarska“
Nenechte si ujít přednášku Mgr. Ivany Markové, botaničky Národního parku České Švýcarsko a zjistěte,
proč v Českém Švýcarsku v nadmořské výšce kolem 200 m. n. m. rostou horské druhy rostlin,
proč se Českému Švýcarsku říká mechové království a mnoho dalšího.

•

24. 10. 2012 - 19.00
Orientace v…
Zahájení cyklu přednášek a besed na aktuální společenská témata. Dnes s hostem z iniciativy ProALT Vítem Bartošem z Liberce:
ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ.
Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty.

•

další
27. 10.akce
2012 -Na
19.00Kopečku
sobota!
Koncert Jany Šteflíčkové
Jana Šteflíčková je pražská písničkářka a herečka Studia Ypsilon. Její tvorba se záměrně oprošťuje od klasických žánrových vymezení,
sama se hlásí k folku, blues, jazzu a rocku. Tomu odpovídá i její sólová tvorba. Ve svých písních uplatňuje bezprostřední komunikaci
s diváky, hlas se širokou rejstříkovou a výrazovou škálou a osobitou, netradiční hru na kytaru. Vstupné 50 Kč

•

31. 10. 2012 - 19.00
Muži, ženy a děti Pacifiku a Asie - cestovatelská přednáška
ËMK - Marek a Klára z Rumburka cestovali na východ a mezi kontinenty po 3 roky. Poznávali tamní lidi a jejich život.
Postřehy z cest, příběhy, fotky, hudba, film v netradičním tématickém zpracování.

••••••••••••••••••••••••••••.

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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