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Beseda a promítání o cestě po Madagaskaru a Reunionu
Divadélko pro děti — Anička a letadýlko — KRÁLOVSTVÍ
Vernisáž Studia Oáza
Májový happening na Kampě — Centrum Sámovka
Přednáška: Jak se připravit a uspět při přijímacím pohovoru
Filmový klub — Povídky malostranské po 130 letech
Oslava Mezinárodního dne dětí v KCK

Beseda a promítání — o cestě po Madagaskaru a Reunionu
Středa / 2. května 2012 / 20:00 / Blanka a Zdeněk Chvojovi se podělí o své zážitky z loňské
návštěvy Madagaskaru a Reunionu. Tématické občerstvení a hudba.

Divadlo pro děti Anička a letadýlko — Království
Sobota / 5. května 2012 / 16:00 / 50 minut / Hrají: Anna Duchaňová, Michal Němec
Jablkoň — Kapka rosy podávaná s kostkou léta a půlnoční vytí vlčích máků. Ema na stopě největšího tajemství přírody. První jarní pryskyřník hlídá Severní bránu. Pohádkový
kabaret s autorskými písněmi a bleskovými převleky. Vstupné 50,-/dítě, 100,-/dospělý,
250,-/rodinné (2+2)

Vernisáž výstavy Studia Oáza v KC Kampa
Úterý / 15. května 2012/ 17:00 / Prodejní výstava fotografií, keramiky a obrazů Studia Oáza
— kulturního a vzdělávacího centra pro lidi s mentálním postižením. Výstavu zahájí paní
Marta Vančurová, patronem výstavy bude Vlastimil Harapes. Dále se můžete těšit na hudební produkci na přilehlé zahradě a na výborné občerstvení z nedaleké restaurace Barbar.

Májový happening na Kampě — Centrum Sámovka
Sobota / 19. května 2012 / 16:00 / Zábavné odpoledne, které pořádá Centrum SÁMOVKA
— Vhled o.s. ve spolupráci s o.s. Divadleta a KC Kampa. V rámci programu se seznámíte se
„Vzkazy v láhvi“ od děti z dětských domovů. Těšit se můžete na klauny, chůdaře, beatbox,
bubnování , zpěv i malé občerstvení …a jízdu parníkem pro vylosované.

Jak se připravit a uspět při přijímacím pohovoru
Přednáška s besedou: úterý / 22. května 2012 / 19:00 / Vstup volný
PRO MAMINKY NA RODIČOVSKÉ — Chystáte se do práce po rodičovské dovolené? Hledáte zaměstnání a nejste si jisté jak začít? KC Kampa Vás zve na přednášku s besedou:
Jak se připravit a uspět při přijímacím pohovoru. Povede personalistka a HR konzultantka
Mgr. Tereza Čechová

Filmový klub — Povídky malostranské po 130 letech
Úterý / 29. května 2012 / 20:00 / 82 minut/ ČR / 2011 / Režie: Jakub Wagner
Film inspirovaný proslulou sbírkou povídek Jana Nerudy se vrací do pražské čtvrti, aby
v koláži promluv a často tragikomických výjevů konfrontoval její současný stav s duchem
místa, který je díky školní četbě uložen hluboko v českém povědomí. Kvůli tomu není snímek jenom o paměti, ale přerůstá v bezprostřední obraz společenských změn vepsaných
do starých domů. Začátek ve 20:00 hodin. Vstupné 40,- Kč.

Oslava Mezinárodního dne dětí v KCK již ve čtvrtek 31. května
Čtvrtek / 31. května 2012 / 15:00 / Milé děti, rodiče, prarodiče. Přijďte s námi do KCK oslavit Mezinárodní den děti již ve čtvrtek 31. května od 15:00 hodin. Odměnou Vám bude
vystoupení klauna, tvůrčí dílny, malování na obličej, skákací hrad, bubenické vystoupení
a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás.

Dobrovolnická sbírka na projekt Adopce na dálku KC Kampa
I nadále probíhá sbírka KCK na projekt Adopce na dálku. Více o projektu a možnostech
jak se do sbírky zapojit a přispět najdete na www.kckampa.eu. Předem děkujeme, že nám
pomáháte realizovat sny…Tým KC Kampa
KC Kampa nabízí prostory Herny k pořádání dětských narozeninových oslav a klubovnu
k různým besedám, výstavám apod.
Naši partneři:
Neváhejte nás kontaktovat.

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.

