prosinec
čajové středy
3. 12. 2014 - 19:00
Ondřej Papillon - koncert Art-rock

Písničkář původem z Děčína. One man band čtyř nástrojů. Půvabně nezařaditelné, folkový underground,
v elektrické podobě pak opak folku... Osobitý hlas i projev.
Někdy také doplňuje originální písničkářku Kayu, která Na Kopečku nedávno vystupovala.

•

10. 12. 2014 - 19.00
Magic for nature

Představení projektu „Magic of nature“ -webové veřejné databáze autorských fotografií přírody.
Cílem je seznamovat širokou veřejnost s jedinečností a bohatostí naší i zahraniční přírody
a přispívat tím k jejímu poznávání a k její ochraně.
Projekt je dílem Lesnické školy Šluknov a řady dalších autorů jejichž počet neustále roste.

•

13. 12. 2014 - 15.00 (sobota)!
„Advent Na Kopečku“

Výstava a koncert, minitrhy s vánoční tématikou, ručními výrobky a výrobky z chráněných dílen,
svařák, čaj, káva, vánoční pohoda. Naše tradiční akce.

•

17. 12. 2014 - 16.00!
Na Kopečku Sněží...

„Že na Kopečku sněží? Ne tak docela! V kamnech bude praskat oheň, na plátno se bude promítat zasněžená pohádka,
budou se prověřovat znalosti v chuti cukroví či číst v našem pohodlném křesílku, možná příjde i kouzelník.
To vše v příjemné atmosféře, s dobrým čajem a v přítomnosti pohodových lidí. Hospodyňky, zúčastněte se soutěže
o nejlepší vánoční cukroví! Své dobroty můžete nosit do čajovny od 16 hodin. V 19 hodin začne zkušená porota s hodnocením.

další akce Na Kopečku
•

24. 12. 2014 - 15.00!
Tradiční Vánoční divadlo
Vtipné, smysluplné, přívětivé, přátelské zpestření Štědrého dne. Divadelní hru pro vás tradičně připravují
členové a přátelé evangelického farního sboru pod laskavým dohledem
režisérského oka farářky Constance Šimonovské.

••••••••••••••••••••••••••••.

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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