Komunitní centrum Kampa

říjen 2011
1.10. 1030–1130
1.10. 1030–1215
11.10. 2000
18.10. 1800
22.10. 1000–1145
25.10. 2000
26.–27.10
29.10. 1530

Bookmaking (4+)
Reading club (1030–1115: 9–, 1130–1215: 9+)
Filmový klub — GENERACE SINGLES / dokument / ČR
Beseda — PORODNÍ PLÁN / dokument
Storytelling (3+)
Filmový klub — HLAD (Hunger) / Německo
Podzimní příměstský tábor v KC Kampa
Divadélko — Vesmírná pohádka

Divadélko pro děti
Sobota 29.10. 1530 Vesmírná pohádka — Milá a veselá loutkově hraná autorská
pohádka vhodná pro děti od 3 let. Na představení putovní věštírny přichází
malá lakomá holčička Karolína. Věštkyně jí ukáže, jak strašná budoucnost ji kvůli
lakomství čeká. A co Karolína?… hrají: Adriana Máčiková, Marie Švestková, Anna
Čonková. Vstupné 50,-/děti, 100,-/dospělí. Rodinné 2+2 250,Výstava
Také během měsíce října bude v klubovně KC Kampa k vidění výstava výtvarnice
Květy Křížové — Legrácky pro děti. Vstup volný.
Kampik
Dětská skupina s programem; od dvou do čtyř let, středa a pátek od 800 do 1500
Cena: 500,- Kč/celý den (800–1500), 350,-Kč/celé dopoledne (800–1200) nebo 100,- Kč
za každou započatou hodinu.
Přihlášky předem; Info: E: iva.zarybnicka@kckampa.eu, T: 776 743 518.

Podzimní příměstský tábor v KC Kampa
26.–27. října. 2011 — od 700 do 1800. Dva dny se strašidly, pohádkami a pověstmi
z Malé Strany. Věk dětí: 6–10 let/Cena: 500 Kč/den, 800 Kč /oba dny. Informace
a přihlášky na E: iva.zarybnicka@kckampa.eu, T: 776 743 518.
Beseda s autorkami dokumentu Porodní plán (film o českém porodnictví od
Gabriely Kontra a Kateřiny Kačerovské).
Filmový klub
Svět 21. století — geneticky modifikované plodiny, globální oteplování, hlad i obezita — to vše a mnoho dalších aspektů tohoto století líčí německý film Hlad a český
dokument Generace Singles.
Filmové úterky — KC Kampa nabízí kvalitní filmy z české i zahraniční produkce.
Jednou za 14 dní, začátek ve 2000, vstupné 40,- Kč.
Classacts
Na všechny akce pořádané Class Acts, o.s. je třeba se zapsat na www.classacts.cz
či classacts@email.cz.

Sbírka na Malostranskou Pohádkovou hernu
Celková částka, kterou se během sbírky podařilo vybrat je 39 348,- Kč. Díky vašim
příspěvkům jsme hernu nově vymalovali pestrými barvami a zakomponovali
příběh malostranských pohádek. Děti si teď mohou hrát v krásném dřevěném
domečku s mlýnským kolem pod obrázkem malostranských střech, Petřínské
rozhledny a především pod ochranou vodníka Václava Vaněčka, místopřísežného
a zplnomocněného vodníka na Čertovce. Velice děkujeme všem, kdo projekt
podpořili a těšíme se na všechny návštěvníky.
Další podrobnosti, pravidelný program kurzů a kroužků pro děti i pro dospělé
jsou na www.kckampa.eu a na www.facebook.com/KCKampa.Chcete-li přispět na
provoz a podpořit KC Kampa, číslo účtu je 145930399/0800. Děkujeme.
Kde nás najdete? A: U Sovových mlýnů 3, Praha 1, T: 608 444 654, E: info@kckampa.eu,
W: http://kckampa.eu, F: Komunitní a mateřské centrum Kampa
Naši partneři:

Komunitní centrum Kampa

