květen

čajové středy
7. 5. 2014 - 19.00
Na Kopečku s ...

Cyklus besed dnes s Alenou Winterovou – nadšenou sportovkyní, trenérkou, ochotnickou divadelnicí, režisérkou,
zdravotnicí, maminkou, babičkou, účastnicí MS veteránů v atletice!.

•

9. 5. 2014 (pátek)
Promítání filmů v rámci Neise Film Festival 2014

17:00 - Knězovy děti
Komedie / Drama, Chorvatsko / Srbsko, 2013, 96 min, Režie: Vinko Brešan. Mladý kněz, přidělený do malé obce na malebném
dalmatském ostrůvku, zděšeně zjišťuje, jak málo se tu rodí dětí. Když mu zpověď místního trafikanta odhalí příčinu, rozhodne se zjednat
poněkud nestandardním způsobem nápravu. Výsledkem je stoupající počet neplánovaných těhotenství a demografický přírůstek.
Jenomže ne všechno se vyvíjí tak, jak si idealistický páter vysnil.
19:00 - Léto v Berlíně
Komedie / Drama , Německo, 2005, 105 min, Režie: Andreas Dresen
Nejlepší přítelkyně Nike a Katrin bydlí ve starém činžáku ve východní části Berlína. Přes den jdou každá svojí cestou – rázná Nike pracuje
jako ošetřovatelka, rozvedená Katrin již dlouho hledá práci a současně se stará o svého pubertálního syna Maxe. Vlahé letní noci tráví
obě na balkoně a u vína se dělí o své zážitky a sny o štěstí. Přestože bydlí odděleně, žijí tak nějak spolu. V žáru horkého léta se ale začíná
rozpouštět i pouto mezi nimi – velký podíl na tom má řidič kamionu Ronald. Zdá se, že se jejich život od základů změní.

•

14. 5. 2014
18:15 - Televize Gymbreak

Promítání aktuálního dílu TV GymBreak, který reflektuje dění na gymnáziu Rumburk a v okolí v uplynulých týdnech.

19:00 - I gympláci mají čas číst …

Z úst studentů gymnázia si přijďte poslechnout, které knihy jsou v dnešní době zajímavé pro mladého čtenáře. Večer se bude skládat
z představení autorů a knih a také z čtených ukázek a zakončí jej přednes Máchova Máje.

•

21. 5. 2014 (čtvrtek) - 19.00
Café The Krym

další akce Na Kopečku

Koncert rumburského hudebního projektu. Žánrově nesvázaná hudba čerpající ze světa kolem, z přítomného okamžiku a ze sebe samé.
Kytara, basa, klávesy, samply, zpěv a slova

•

23. 5. 2014 (pátek) - 18.00 v kostelíku
Noc kostelů
„Už jste někdy stavěli pyramidu?“ Aneb: na poušti s Božím lidem
Program pro děti i dospělé.

•

28. 5. 2014 - 19.00
Už nejsme sdružení, ale spolek …
Přednáška o změnách, které přinesl nový občanský zákoník. O tom, co všechno tím „naložil“
na bedra občanských sdružení. Přednáší Pavel Lampa.

••••••••••••••••••••••••••••.

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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