říjen
čajové středy
1. 10. 2014 - 19.00
Film a beseda:„S chutí do toho“

(Německo, 2012, režie: K. Faigle, 99 minut, české titulky).
Film se s nadsázkou a s často komediálním pohledem dívá na perverzitu současného systému práce pro peníze.
Zneklidňující názory a otázky vyvažují příběhy o lidech, kteří ke stávajícímu systému nalezli alternativu.
Připravili Iveta Šugárková a Bohumil Macháček - Pestrá společnost, z.s.

•

8. 10. 2014 - 17.00!
Vernisáž výstavy „Zdeněk Staněk – Obrazy“

Výtvarné práce Zdeňka Staňka jsou zcela suverénními zástupci intuitivního způsobu tvorby. Jedná se o aktuální autentické výpovědi
vzešlé z výtvarného experimentování. Zdeněk Staněk je často označován za českého Basquiata. Avšak při hlubším porozumění
zjistíme, že se významně odlišuje od všech dosavadních autorů, a to především v motivech práce. Jedná se o sebereflektivní
tvorbu, jež plodí specifické dílo, které je uceleno jak jednotlivými tématy, tak kompozicí barev a tvaropisem.
Jeho dílo má silnou sebereflektivní identitu, o kterou mnohdy bezvýsledně usiluje většina umělců.

•

8. 10. 2014 - 19.30
Mandava Jazz festival : ADRIANO TRINDADE QUINTETT

Adriano Trindade je jedním z nejuznávanějších současných interpretů moderní samby. Se svou doprovodnou kapelou
předvede směs jazzu, latinsko-americké muziky, funku a afrických rytmů.

•

15. 10. 2014 - 18.00!
Tvořivá dílna s Katkou

Přijďte se podívat, naučit a vyrobit si náušnice. Osobitě, originálně a sobě na míru.
Kouzlem drátkovaného šperku vás povede Katka Janésková.Cena dle materiálu 30-150,- Kč.

•

další22.akce
Na Kopečku
10. 2014 - 19.00

Z Rumburka do Bosny na kole

Cestovatel Marek Winter se vydal v létě na třetí úspěšnou velkou sólo cestu do Banja Luky a Chorvatska.
Předcházely cesty z Rumburka na slovenský Spišský hrad pěšky a z Rumburka do španělského Santiaga de Compostela na kole.
Obě v roce 2007. Vyprávění s fotkami z letošní cesty.

•

29. 10. 2014 - 19.00
Z cyklu: „Jak já to vidím...“
Beseda s ředitelem Městského divadla ve Varnsdorfu Martinem Musílkem o regionální kultuře,
o jejím vývoji, směřování, chodu divadla a mnohém dalším.

••••••••••••••••••••••••••••.

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
rozjímání
Rumburk, Krásnolipská ul.
Na Kopečku - vedle Evangelického kostelíku
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www.domeceknakopecku.cz

