březen
čajové středy
2. 3. - 19.00
Tryjo Neformální Formace
Hudební kolotoč s hudebníkem, hercem a psychoterapeutem. Autorské songy na pomezí žánrů (třeba bluesu, jazzu,
rocku, etna a hardkoru).

•

9. 3. - 19.00
Jak to vidím já...
S Mirkem Řebíčkem, ředitelem azylového domu v Rumburku, o životě lidí na okraji společnosti.

•

16. 3. - 19.00
Učil jsem Mexičany
Přednáška Milana Hrabala ml. nejen o cestách po Spojených státech (od Washingtonu až po Tennessee), ale i o tamním školství
a o přímé zkušenosti s vyučováním. A také něco o letních a podzimních amerických zvycích.

•

23. 3. - 18.00
Vernisáž výstavy - Nevěsta pro Picassa
Srdečně zveme na vernisáž výstavy obrazů malířky a básnířky Radmily Říhové spojenou s autorským čtením básní a hudebním
doprovodem.

19.00
Ruskem-Evropou-domů

V Rusku se zastavíme na Bajkale, 4 dny pojedeme Transsibiřskou magistrálou do Moskvy, pak se vydáme stopem přes pobaltské republiky,
Polsko a Německo a nakonec si vychutnáme pěší závěr domů - do Rumburku. Z cyklu Dvouleté putování Rosti a Báry po Asii.

•

30. 3. - 19.00
Japonsko – život mezi kontrasty
Vyprávění o východní společnosti světla a stínu z pohledu výtvarného umělce. Čtyři roky s rodinou v zemi vycházejícího slunce
prožil Pavel Mrkus.

•

Výstava stále trvá
Mezinárodní den prodavačů cibule
Akademie příslibu, obrázky nejen z cest, výstava fotograﬁí - Jiří Čunát, Gymnázium Varnsdorf.

další akce Na Kopečku
5. 3. - 17.00
Seminář o zdravějším vaření
Vede Marie Noe. Na seminář je nutné se předem přihlásit na tel. 777 944 790 nebo emailem marie@vonavalekarna.org

5. 3. - 19.00
Tradiční sobotní bubnování
31. 3. - 18.00
Dvojkoncertem do jara
Klára Brábníková a Martin Vosátka s kytarou a zpěvem, písně napříč žánry. Spolu s nimi vystoupí pražský písničkář Zbyněk Zeman.

„Mateřídouška“
Setkání pro rodiče s malými dětmi, každý čvrtek 9-11 hod., kontakt: 736 167 242
••••••••••••••••••••••••••••.

změny v programu vyhrazeny
Vstupné na akce 30 Kč (studenti a senioři 15 Kč)

OTEVŘENO
st (15.00 - 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

