prosinec 2011
2.12. 1700
Vernisáž výstavy výtvarného spolku Hruška
3.12. 1030–1130 Bookmaking / Classacts
4.12. 1500
Kam běží modrá liška? Beseda a autorské čtení
5.12. 1600
Mikulášská besídka
10.12. 1500
Plavení světel — oslava svátku Svaté Lucie
11.12. 1500
Procházka po Kampě s Modrou Liškou
13.12. 2000
FK — Ozvěny Bollywoodského festivalu
18.12. 1530
Autorské čtení z knihy Vánoce pro kočku
19.12. 1900
Muzika Špalíček — Vánoční koncert v kostele Na Prádle
22.12. 2011 –2.1. 2012 Vánoční prázdniny — provoz KCK přerušen

Vernisáž výstavy výtvarného spolku Hruška

Na pátek 2.12. vás srdečně zveme do klubovny KC Kampa na vernisáž výstavy Výtvarného
spolku Hruška.

Dvě adventní neděle s Modrou Liškou a jejím tvůrcem Andrejem Gjuričem
Neděle / 4.12. 2011 / 1500 — Kam běží modrá liška? Na Kampu!! /od 4 let
Autorské čtení a beseda o knížce — vyprávění o Modré Lišce — jak vznikla, o příhodách,
které se s ní a kolem ní odehrály, o tom, jak zapůsobila na své okolí... Po besedě budeme mít
příležitost knížku si koupit a také požádat autora o podpis.
Neděle / 11.12. 2011 / 1500 — Procházka s Modrou Liškou a Andrejem Gjuričem,
neboli s autorem po stopách Modré Lišky.

Mikulášská besídka v KC Kampa

Tradiční zábavné odpoledne pro děti i rodiče s návštěvou Mikuláše, čertů a anděla. Mikulášská nadílka, zpívání koled. Rezervace předem nutná. Balíčky se jmenovkou mějte, prosím, sebou.

Plavení světel — oslava svátku Svaté Lucie

Tradiční oslava svátku světla a jeho nositelky sv. Lucie tento rok opět v KC Kampa.
Od 1500 hodin budou pro Vás v prostorách KC Kampa přichystány tvůrčí dílny, teplé nápoje,
občerstvení, divadélko pro děti a mnoho dalšího. V 1800 hodin společný průvod světla vede-

ný svatou Lucií přes celou Kampu k Vltavě. Přijďte s námi oslavit svátek světla a potěšit se
adventní atmosférou na Kampě.

Filmový klub

PAHELI (v hindštině „Hádanka“), Bollywoodský film z roku 2005, 141 min
Film je inspirován povídkou Vijayadan Detha. Vypráví příběh o ženě (Rani Mukeri), kterou
opustil manžel (Shahrukh Khan) a do které se zamiluje duch, jenž vzal na sebe manželovu
podobu. Zveme všechny příznivce Bollywoodu na předvánoční projekci v úterý 13. prosince
od 2000 s ochutnávkou indického čaje a laskomin. Vstupné 40,- Kč.

Vánoční čtení z knihy pohádek Vánoce pro kočku / pro děti 4–8 let

Vánoční autorské čtení a beseda o Vánocích a vánočních tradicích s autorkou Terezii Radoměřskou. Na závěr večera autogramiáda, knížku bude možné koupit na místě.

Tip KC Kampa

Vánoční koncert folklorní kapely Muzika Špalíček Praha v kostele Na Prádle
(www.muzikaspalicek.cz).
22.12. 2011 –2.1. 2012 — Vánoční prázdniny, provoz v KC Kampa přerušen.

Veselé Vánoce, štědrou nadílku a šťastný vstup do Nového roku Vám přeje tým KCK.

Naši partneři:

Kde nás najdete:
A: KC Kampa, U Sovových mlýnů 3, Praha 1 / T: 608 44 654 / 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. Chceteli podpořit Komunitní Centrum Kampa a přispět na provoz, číslo našeho
účtu je 145930399/0800. V každém případě děkujeme.

