leden 2012
7.1.
10.1.
14.1.
17.1.
21.1.
23.1.

1600
2000
1300–1500
1800
1300–1500
1330–1430

Divadélko - Tříkrálová interaktivní klauniáda
FK - HAPPY HAPPY / Norsko 2010
Echo theatre / Classacts
Vernisáž výstavy Magdalény Bořkovcové
Echo theatre / Classacts
Seminář o očkování
s MUDr. Ráchel Paslerovou
28.1. 1300–1500 Echo theatre / Classacts

Divadélko pro děti — na Tříkrále
Sobota / 7.1. 2012 / 1600 / Hrají: Karolína a Robert Nižníkovi
Tříkrálové interaktivní představení s Klaunem, s hudbou a loutkami, které budou
do hry zapojeny poté, co si je děti během představení samy vyrobí. Přijďte na první
novoroční divadélko do KCK. Vstupné 50,-/děti, 100,-/dospělí. Rodinné 250,- / 2+2

Filmový klub
Úterý / 10.1.2012 / 2000
Happy Happy (Sykt lykkelig) / Komedie / Norsko, 2010, 88 min /Anne SEWITSKY
Komedie o nevěře, kuřbě a losím mase. Pro optimistickou Kaju je rodina tou nejdůležitější věcí na světě — a tak o ni pečuje navzdory všem. Je oddaná manželka, milující
matka, která u svého syna budí jen výsměch. S úsměvem, občas dosti křečovitým,
bere život takový jaký je, až do okamžiku, kdy se do sousedství přistěhuje „dokonalý
manželský pár“…
Začátek vždy ve 20:00 hodin. Vstupné 40,- Kč.

Echo theatre / Classacts
Sobota / 14., 21., 28.1. 2012 / 1300–1500 / Pro děti 7–12 let.
Class Acts i tento rok přichází s dlouhodobějším divadelním projektem v angličtině.
Pod vedením naší lektorky Judi Challiner vytvoří děti během ledna až března představení, které bude mít „světovou premiéru“ 1. dubna.
Rezervace nutná. Více na www.classacts.cz

Vernisáž výstavy Magdalény Bořkovcové
Úterý / 17.1. 2012 / 1800
Srdečně Vás zveme do klubovny KCK na vernisáž výstavy Majdy Bořkovcové, kde
kromě výstavy budou k vidění i další díla a spoludíla této mladé tvůrkyně. Přijďte se
potěšit výtvarným  uměním, hudbou a občerstvením do KC Kampa.

Očkování dětí — PRO A PROTI
Pondělí / 23.1.2012 / 1330
Seminář a beseda nad tolik diskutovaným tématem s dětskou lékařkou Ráchel Paslerovou v KC Kampa. Vstupné 100 Kč / 50 Kč pro spolupracovníky / spolupracovnice KCK.
Přátelé, nezapomínejte ani na kroužky a kurzy KC Kampa. Nové pololetí začíná již
v únoru. Zde malá ukázka, více na www.kckampa.eu

Kroužky pro děti a kurzy pro dospělé v KC Kampa
Pondělí
Pondělí
Středa
Středa
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek

1600–1700
1700–1830
1500–1700
1800–1930
1000–1100
1500–1745
1800–2100

— Dramatický kroužek pro nejmenší
— BEZNOT — dětský pěvecký sbor
— Výtvarné odpoledne s Ivetou
— Hathajóga s Ivetou
— Světýlka — cvičení pro nejmenší s Janou
— Cvičení s Arnoštkou (Andělíčci, Indiáni, Jogínci)
— Africké bubny s Jakubem Severinem

Naši partneři:
Kde nás najdete:
A: KC Kampa, U Sovových mlýnů 3, Praha 1 / T: 608 444 654 /
E: info@kckampa.eu. Pravidelný program kurzů a kroužků pro
děti a další podrobnosti najdete na www.kckampa.eu a na www.
facebook.com/KCKampa. Chcete-li podpořit Komunitní Centrum
Kampa a přispět na provoz, číslo našeho účtu je 145930399/0800.
V každém případě děkujeme.

