květen
čajové středy
1. 5. 2013
čajovna zavřena, Domeček odpočívá

•

8. 5. 2013 - 17.00!
„Starám se o přírodu kolem sebe“
Promítání fotografií přírody ze stejnojmenného projektu, který podpořila Nadace VIA
a grantový fond ČSOB v rámci programu ČSOB a Era.

•

8. 5. 2013 - 19.00!
Koncert na podporu ochrany přírody
Hudební vystoupení regionálního muzikanta Rendy Habicha a jeho hostů. Nová sestava, nový zvuk, nové skladby.

•

15. 5. 2013 - 19.00
Orientace v...
Promítání dokumentárního filmu Erika Taberiho: Vládneme, nerušit! Podle jeho stejnojmenné knihy.
Následky opoziční smlouvy provázejí naši zemi dodnes...

•

16. 5. 2013 - 19.00 (čtvrtek)
Koncert slovenské zpěvačky Horany
Používá autentické lidové nástroje, dlabané housle, fujaru, píšťaly, bubny a akustickou kytaru, na kterou s ní hraje
její desetiletý syn. Hudba s prvky folku a rocku se obrací až ke karpatským kořenům. Písně propojeny s poezií.

•

22. 5. 2013 – 18.00!
Lotyšský tématický večer
Cestopisné povídání s průvodcem o přírodě, kultuře, lidech, městech i venkovu. Autentická lotyšská hudba.
Tradiční ochutnávka lotyšských dobrot. Komentovaná přehlídka animovaných filmů vybraných v rámci ozvěn Anifestu.

další akce •
Na Kopečku
29. 5. 2013 - 19.00
„Jak to vidím já“

Jiří Vích - ředitel mezinárodního etapového závodu Tour de Feminin. Povídání o cyklistice, o vzniku a začátcích
jednoho z nejúspěšnějších cyklistických podniků. Nahlédneme pod pokličku organizace závodu na světové úrovni, který
se stal už stálicí nejen mezi místními fanoušky, ale i mezi nejlepšími závodnicemi a týmy z celého světa.

•

24. 5. - 19.00
Noc kostelů 2013
„Proč apoštol Pavel tolik cestoval?“
Interaktivní program pro děti a dospělé, připravuje evangelický sbor

••••••••••••••••••••••••••••.

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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www.domeceknakopecku.cz

