Milí příznivci Komunitního centra Kampa,
v listopadu jsme pro Vás připravili kromě kurzů a kroužků pro děti,
do kterých je stále možné se zapsat, dvě již tradiční divadélka pro
děti. Pro dospělé tentokrát nabízíme vzdělávací seminář Jak sladit
práci a rodinu, dokument 4. revoluce a Dozvuky Bollywoodskeho
festivalu 2012, kde si promítneme jeden z divácky nejúspěšnějších
snímků letošního festivalu Bollywoodských filmů v Praze. A na závěr
můžete během dlouhých podzimních večerů přijít na workshopy, kde
budeme šít panenky pro Unicef. Tyto panenky budou poté vystaveny
na prodejní výstavě v KCK.

h e r n a
Otevírací hodiny herny jsou:

listopad 2012

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.

Komunitní centrum Kampa
U Sovových mlýnů 3 · 118 00 Praha 1
(mezi dětským hřištěm a Muzeem Kampa)
tel. 608 444 654 · info@kckampa.eu
kckampa.eu · facebook.com/KCKampa

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, Kam s dětmi, S dětmi v Praze, Prague for kids,
tiskárna Astroprint

Provoz KC Kampa byl finančně podpořen grantem MČ Praha 1.

filmový klub
út · 13. 11.
20.00
út · 27. 11.
20.00

4. revoluce
(režie: C. Fechner / Německo / 2010)
Dozvuky Bollywoodského festivalu 2012
Promítneme jeden z divácky úspěšných snímků
z letošního festivalu Bollywoodských filmů
v Praze. Ochutnávka indických specialit.

divadélka pro děti
so · 10. 11.
16.00
so · 25. 11.
16.00

Bilbo compagnie: Kvak a Žbluňk
(režie A. Krob / 50 min. / pro děti od tří let)
Kočovné divadlo Rózy Blechové: Anjel na zem spadlý
(scénář a režie L. Volfová)

SEMINÁŘE, WORKSHOPY
út · 6., 20. 11.
18.00
čt · 15. 11.
09.00

workshopy šití panenek pro Unicef
Materiál na panenky zajištěn. Prodejní výstava
proběhne během prosince v prostorách KCK.
seminář Jak sladit práci a rodinu (pořádá o. s. Aperio)
Vstup zdarma, hlídání dětí zajištěno. Nutná registrace
zájemců do 9. 11. na barbara.sabachova@kckampa.eu
či na tel. 608 444 654.

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

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

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
18.00—20.00

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
sbor Kampáni

středa
10.00—10.45
		
15.00—15.45

cvičení na míčích pro maminky
(s hlídáním dětí!)
výtvarka pro děti

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

Podrobnější informace o kroužcích a kurzech poskytne Iva Zárybnická:
tel. 776 743 518 · iva.zarybnicka@kckampa.eu

18.00—19.00
19.15—20.30

vinyása flow joga
hathajóga

čtvrtek
15.00—15.45
		
16.00—16.45
		
18.00—19.30
19.30—21.00

Andělíčci
hra, zpěv, tanec s prvky dětské jógy
Indiáni
hra, zpěv, tanec s prvky dětské jógy
africké bubny (začátečníci)
africké bubny (pokročilí)

pátek
10.00—10.45
		

Hrajeme si s písničkou
hudební kroužek

1—2 roky
2—4 roky

2—4 roky s rodiči

Od listopadu začíná kroužek Dramaťáček aneb Cesta do pohádky.
Připravujeme zároveň kroužek němčiny a znovuotevření Světýlek pro
nejmenší.

3—6 let

Aktuální informace najdete na webových stránkách kckampa.eu
anebo facebook.com/KCKampa.

