červen
čajové středy
3. 6. 2015
18:00 – 77 týdnů v životě objektivem Martiny Šťastné

Studentka rumburského gymnázia již rok a půl dokumentuje svůj život v devíti fotografiích denně v projektu Week of Life.
Vernisáž výstavy těch nejlepších dnů ze všech sedmdesáti sedmi týdnů nabídne umělecké fotografie z běžného prostředí
jako je domov, kuchyň nebo škola, zajímavé portréty, reportážní fotografie a další jiné detaily z pestrého studentského života.

19:30 – Michal Trushan

Koncert slovenského muzikanta ze skupiny Divozel. Jeden muž, jedna kytara, jeden hlas a hodně písní.

•
10. 6. 2015 - 18:00
Benefiční koncert pro Matěje Sliwaka

Vystoupí pěvecký sbor NTC, The Pix, Klára Brábníková a Michal Müller (citera).
Koncert pořádají studenti Gymnázia Rumburk v rámci projektu „Já občan“.

•
13. 6. 2015 - 10:00 - 22:00 (sobota)
IX. Festiválek malého umění

Koncerty, divadlo, tanec, soutěže, stánky, živá zvířata,… pro celou rodinu a po celý den.
Více informací na samostatných plakátech a na www.domeceknakopecku.cz.

•
17. 6. 2015
16:00 – Povídání s potulnou kuchařkou Evou Takovou

... jak se k hrncům dostala, po jakých cestách se trmácí, co ráda a nerada vaří a nevaří, o její knížce nejenom
pro maminky a děti v kuchyni, s praktickou ukázkou určenou ke konzumaci. Dětem vstup povolen.

další akce Na Kopečku

19:00 – Margit Slimáková a Skutečně zdravá škola

„Zdravá výživa dětí - jak strava ovlivňuje zdraví, chování a učení dětí, co to je zdravá výživa - snadná pravidla pro každého,
jak děti učit zdravě jíst, vysvětlení doporučení SZŠ“ se specialistkou na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákovou.
Ve spolupráci s Církevní MŠ Klíček.

•
24. 6. 2015
18:00 – Vysílání aktuálního dílu TV Gymbreak
19:00 – Novus

Koncert kytarového souboru tvořeného žáky ZUŠ v Rumburku pod vedením Petra Vility.

••••••••••••••••••••••••••••.

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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