listopad 2011
5.11.
7.11.
12.11.
12.11.
15.11.
22.11.
25.–26.11
27.11.

1030–1130
1300
1030–1115
1600
2000
1730–2000
Celý den
1600

Bookmaking / Classacts
Seminář první pomocí  pro maminky a děti
Storytelling / Classacts
Divadélko — Mexický klaun Sancho Panza
Filmový klub — Mama Gógó / Island
Tvůrčí dílna — výroba adventních věnců
Táborová sobota v KC Kampa
Divadélko O Šetkovi

Divadélko pro děti:
Sobota / 12.11. 2011 / 1600 — Divadélko Mexický klaun Sancho Panza
pro děti 2–9let / 1–1,5 hod. / Účinkuje Sancho Panza (R. Horák).
Vydejme do světa na společné dobrodružství se Sanchem Panzou; třeba poznat
Divoký západ, tak jak jej známe z filmu Limonádový Joe. Klauniáda pro děti od dvou
do devíti let — interaktivní hry, živá hudba, balonky, žonglování a mnoho dalšího.
Neděle / 27.11. 2011 / 1600 — Divadélko O Šetkovi /pro děti od 3 let / 35 minut /
podle Karla Jaromíra Erbena /. Kmotr Pyskáček je chudý, má malé políčko a jen tři
zvířátka na dvorku.  I rozhodne se, že z vajíčka od černé slepičky vysedí skřítka
Šetka, který má tu moc, že toho, kdo je jeho pán, obdaří bohatstvím. Šetek se
usadí za komínem a obdaruje Pyskáčka penězi a majetkem. Když ale ostatní chudí
lidé prosí Pyskáčka o pomoc či o trochu jídla, Pyskáček je vyžene. Stal se lakomým
a zlým. To se  Šetkovi vůbec nelíbí a začne ho trestat.
Vstupné: 50,-/děti, 100,-/dospělí, rodinné 250,- (2 + 2).

Rezervace na Mikulášskou v KC Kampa — 5. prosince 2011
Tradiční zábavné odpoledne pro děti, rodiče i prarodiče s čekáním na Mikuláše,
čerty a anděla. Rezervace na, T: 608 444 654, E: ema.pospisilova@kckampa.eu.

Táborová sobota v KC Kampa
Máte rádi dobrodružství? Rádi tvoříte, sportujete, chodíte na výlety a poznáváte
nové kamarády? Pokud ano, přijďte a společně s námi zažijete velké táborové
dobrodružství. Užijete si táborový víkend přímo v centru Prahy. Věk dětí: 4–10
let. Více na www. kckampa.eu

Tvůrčí dílna, workshop — Výroba adventních věnců
Pod vedením zkušené výtvarnice vyrobíte
na tomto workshopu v KCK originální
adventní věnec. Více na www.kckampa.eu.

Filmový klub
Mama Gógó / Island / 90 min /
Tragikomedie Fridrika Thór Fridrikssona vypráví
o ambiciózním režisérovi, který právě dokončil
film o starých lidech uprchlých z domova
důchodců... Začátek Filmového klubu je vždy ve 2000, vstupné 40,- Kč.

Kde nás najdete:
A: KC Kampa, U Sovových mlýnů 3, Praha 1 / T: 608 44 654 / E: info@kckampa.
eu. Další podrobnosti, pravidelný program kurzů a kroužků pro děti 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. Děkujeme.
Naši partneři:

