Milí příznivci Komunitního centra Kampa, především Vám chceme
popřát vše dobré do roku 2013, ať Vám v novém roce vyjde vše, po
čem toužíte.

Komunitní centrum Kampa
U Sovových mlýnů 3 · 118 00 Praha 1
(mezi dětským hřištěm a Muzeem Kampa)

V lednu jsme pro Vás nachystali dvě dětská divadelní představení
a dvě divadelní dílny Moniky Necpálové. Pro anglofonní děti
připravujeme Storytelling – čtení anglických knížek s interaktivním
divadlem, zpíváním a výtvarnou dílnou. V druhé půlce ledna se také
můžete těšit na výstavu obrazů Anežky Kunstarové. A pro dospělé
jsme tentokrát připravili film Dobré srdce.

tel. 608 444 654 · info@kckampa.eu
kckampa.eu · facebook.com/KCKampa

h e r n a
Otevírací hodiny herny jsou:

leden 2013

pondělí—čtvrtek 9.30—18.00
pátek 9.30—12.00
Miniškolička Kampík — hlídání dětí (18 měsíců—4 roky, mladší děti
dohodou) s programem — probíhá vždy v pondělí, středu a pátek. Dále
nabízíme možnost uspořádání dětských narozeninových oslav v herně.

Co nabízíme:
• hernu pro rodiče s dětmi, skupinové hlídání „Kampík“,
• kurzy a kroužky pro děti, dospělé a pro rodiče s dětmi,
• víkendová divadélka, filmový klub, autorská čtení a debaty,
• semináře a workshopy, výstavy a vernisáže,
• prostor pro pořádání akcí a dětských narozeninových oslav.

Budeme rádi, když finančně podpoříte chod Komunitního centra
Kampa platbou na účet: 145 930 399/0800. Děkujeme!

Děkujeme našim partnerům:
MČ Praha 1, Malostranské noviny, tiskárna Astroprint,
UNICEF

Provoz KC Kampa byl finančně podpořen grantem MČ Praha 1.

LEDEN V KC KAMPA

SEMINÁŘE, DÍLNY

so · 12. 1.
10.30
		
		
		
		
		
		

ne · 13. 1.
so · 19. 1.
10.00

Storytelling & Puppet Theatre (pořádá Class Acts, o. s.)
Čtení z anglických knížek společně s interaktivním
divadlem pro děti od 3 do 6 let. Programem provází
oblíbená dětská loutka, věčně unavený Mr. Snooze
a zkušená lektorka Leah Gaffen. Zábavnou formou se
dětem předčítá z anglických knížek, společně si
zazpívají a v závěru proběhne výtvarná dílna.
Nutný zápis na www.classacts.cz.

filmový klub

út · 15. 1.
20.00

Dobré srdce
(režie: D. Kári / Island, Dánsko, Francie / 2009)

divadélka pro děti
so · 5. 1.
16.00
		
so · 19. 1.
16.00

divadlo Krab: Tučňákův výlet
pohádka o tučňácích a o tom, co se malý tučňák Tučík
naučí, když se na utržené kře dostane do teplých krajin
divadlo KAKÁ: Ošklivé kačátko
klasická pohádka na motivy H. Ch. Andersena

divadelní dílna Moniky Necpálové pro děti
tel. 775 602 031
monika.necpalova@gmail.com

kroužky a kurzy
pondělí
10.30—11.15
		
15.20—16.10
16.10—17.00
17.15—18.00
19.00—21.00

úterý
09.00—09.45
10.00—10.45
11.00—11.45
15.00—16.00
16.00—16.45
17.00—17.45

Young Toddler Class
1,5—2,5 roku s rodiči
angličtina pro děti s rodilou mluvčí
Beznot · dětský pěvecký sbor (začátečníci)
od 4 let
Beznot · dětský pěvecký sbor (pokročilí)
od 4 let
angličtina pro děti
3—6 let bez rodičů
orientální tanec

Ještěrky · pohybové a rytmické hry
Ještěrky · pohybové a rytmické hry
Ještěrky · pohybové a rytmické hry
Tanečky pro holčičky
Robátka · Hudební škola Yamaha
První krůčky · Hudební škola Yamaha

2—4 roky s rodiči
2—4 roky s rodiči
2—4 roky s rodiči
od 4 let
4—18 měsíců
1,5—4 roky

středa
10.00—10.45
		

cvičení na míčích pro maminky
(s hlídáním dětí!)

čtvrtek
09.30—10.15
		
10.30—11.15
		
15.00—15.45
		
16.00—16.45
		
18.00—19.30
19.30—21.00

Hajánci a Broučci
3—12 měsíců
cvičení pro nejmenší v rytmu říkanek a písniček
Opičky
1—2 roky
cvičení pro nejmenší v rytmu říkanek a písniček
Andělíčci
1—2 roky
hra, zpěv, tanec s prvky dětské jógy
Indiáni
2—4 roky
hra, zpěv, tanec s prvky dětské jógy
africké bubny (začátečníci)
africké bubny (pokročilí)

neděle
19.00—21.00
		

bubnování na djembé s Lubomírem Holzerem
(1× za 14 dní)

Aktuální informace na kckampa.eu anebo facebook.com/KCKampa.
Podrobnější informace o kroužcích a kurzech poskytne Iva Zárybnická:
tel. 776 743 518 · iva.zarybnicka@kckampa.eu

