Komunitní centrum Kampa

Květen 2011
Vernisáž výstavy Panenky pro UNICEF
Divadélko Romaneto — Vodnická pohádka
Workshop — korálkování s designérkou šperků
KCK Kino: „25 ze šedesátých aneb Československá nová vlna“ 1.díl
Čteme dětem: Zajíček Zlobílek, hluchý drak, natahovací 		
Mařenka a jiné pohádky (2010) — autorské čtení pro děti
KCK Kino: „25 ze šedesátých aneb Československá nová vlna“ 2.díl
Sobota s tátou — pro děti a tatínky,
soutěže a bojovka s večerním táborákem
31.5. 1700 Vernisáž výstavy — Studio Oáza
1.6. 1500 Den dětí s klaunem Ferdou, soutěže, hry, zábava pro děti i rodiče
Změna programu vyhrazena
3.5. 1800
7.5. 1600
10.5. 1830
10.5. 2000
16.5. 1600
		
24.5. 2000
28.5. 1500

Dětské odpoledne a Den otevřených dveří KC Kampa ve středu 1.6. 2011 od 1500.
Odpoledne plné zábavy. Hry a soutěže. Od 1600 vystoupení klauna Ferdy.
Ceny pro všechny. Malování na obličej. Občerstvení. Vystoupení Afrických
bubnů, bubnování na djembe. Vyhlásíme ukončení sbírky na Malostranskou
pohádkovou hernu a datum realizace. Program nových kroužků pro školní rok
2011/2012, přihlášky na Příměstské tábory KC Kampa léto 2011. Vstup zdarma!
Příměstské tábory v KC Kampa — již pro děti od 3 let! Pohádkový, divadelní
i anglický tábor! Přihlášky nejpozději do 15.6. 2011. Více http://kckampa.eu
11.–15.  červenec 2011 Příměstský tábor KCK (3–6 let a 7–11 let)
8.–12. srpen 2011 Příměstský tábor Classacts v angličtině (5–7 let)
15.–19. srpen 2011 Příměstský tábor Divadelní díla (8–13 let)
22.–26. srpen 2011 Příměstský tábor KCK (3–6 let a 7–11 let)

Stále můžete přispívat na
dětskou malostranskou hernu
a to nejpozději do 31.5.! I malý
příspěvek pomůže!
Číslo účtu: 145930399/0800. Název
platby: Malostranská herna 2011.
Podařilo se vybrat částku na
základní opravu herny, velmi
děkujeme všem, kteří přispěli! Stále
Leonard Rotter, Kampa u pomníku Dobrovského (1957) hledáme partnery, kteří pomohou
zajistit vybavení dětským nábytkem a hracími prvky pro nejmenší děti.
Firmám nabízíme prezentaci na našich webových stránkách a v prostorách
KCK. Spolupracujeme se sdruženími a spolky Prahy 1, naše aktivity podporují
známé osobnosti: J. Hřebejk, J. Potměšil, R. Fiala, M. Maurerová, G. Osvaldová,
S. Babčáková a T. Boehmová. Pokud máte zájem pomoci a projekt podpořit,
neváhejte a kontaktujte nás na tel. 608 444 654 nebo info@kckampa.eu
Vernisáž výstavy Panenky pro UNICEF (šily je také maminky z KC Kampa)
proběhne 3. května v 1800. Padesát panenek představí Anežka Hřebejková,
maminka režiséra Jana Hřebejka, která sama ušila již přes 1000 panenek.
Pro rodiče s dětmi!
Zajíček Zlobílek — autorské čtení pohádky pro děti se spisovatelkou Terezou
Boehmovou — 16. května od 1600. Vstupné dobrovolné, pro děti zdarma.
V sobotu 28.5. od 1500 — Odpoledne s tátou! Bojovka, hry na zahradě, večerní
opékání buřtů. Vše vymýšlejí tátové!
Vstupné dobrovolné, přihlášky info@kckampa.eu
Korálkování 10.5. od 1830 — kurz s designérkou. Přijďte si vyrobit originální
šperk! Cena 300,- Kč včetně materiálu. Přihlášky lenka.bohuslavova@tiscali.cz
Kde nás najdete: U Sovových mlýnů 3, Praha 1, tel.: 608 444 654,
e-mail: info@kckampa.eu, www.kckampa.eu
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