PROGRAM

KC KAMPA

PROSINEC 2010
05. 12.

19:00

Mikulášská besídka v KC Kampa

07. 12.

20:00

Filmový klub: Pan Nikdo

14. 12.

20:00

Filmový klub: Půl čtvrté

17. 12.

17:00

Mařenka a Čenda, čtení pro děti s hudebním
doprovodem

18. 12.

16:00

Vánoční pohádka pro děti – Divadélko ŠUS:
Betlém

20. 12.

19:00

Vánoční koncert Muzika Špalíček – v kostele
Na Prádle

Milí přátelé, vážení příznivci Komunitního a mateřského centra Kampa, velmi děkujeme za Vaši přízeň v celém roce
2010. Během tohoto roku se nám podařilo rozšířit nabídku kroužků pro děti, zajistit pokračování kurzů pro dospělé
a rozvinout mnoho nových zajímavých projektů ke zlepšení občanské pospolitosti a sousedských setkávání.
KC Kampa je neziskovou organizací jejíž provoz je závislý na dotacích, grantech a příspěvcích jednotlivých sponzorů. Velice si vážíme veškeré přízně a všechny ﬁnanční dary investujeme do zlepšování zařízení a služeb KC Kampa.
Pokud i Vy chcete přispět v letošním roce ﬁnančním darem na provoz KC Kampa, kontaktujte KC Kampa na tel.:
608 444 654. Předem děkujeme za podporu provozu KC Kampa.
Děkujeme Městské části Praha 1 a Městské policii Praha 1 za celoroční podporu naší činnosti a spolupodílení se na pořádaných aktivitách.

Vánoční prázdniny v KC Kampa 27. 12. 2010 - 2. 1. 2011
Přejeme krásné a klidné prožití Vánočních svátků a těšíme se na vás v příštím roce 2011!
Změna programu vyhrazena.
KC Kampa, U Sovových mlýnů 3, Praha 1
Tel: +420 608 444 654

www.kckampa.eu
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PODROBNÉ INFORMACE K PROGRAMU:
NEDĚLE 5.12.2010 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V KC KAMPA
16:10
Otevření KC klubovny a promítání pohádek
cca. 16:30
Příchod Mikulášské družiny (rozdávání dárků a zpívání koled s klavírním doprovodem)
Jako každým rokem, i letos k nám do KC Kampa přijde Mikuláš se svou andělsko–čertovskou družinou!
Rezervace: telefonicky 608 444 654 (ne sms) nebo e–mailem na: tereza.cechova@volny.cz
Počet míst je omezen kapacitou klubovny, rezervujte si místa včas. Vstupné děti 20,–, dospělí 50,–.
Filmový klub:
ÚTERÝ 7.12.2010 20:00 PAN NIKDO/MR. NOBODY
Kanada, Belgie, Francie, Německo, 2009, 155 min.
Režie: Jaco Van Dormael .
V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem a Nemo Nobody 117letý muž, který je posledním smrtelníkem v době,
kdy díky vědeckým poznatkům už nikdo neumírá. Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná na své tři životy, které
možná prožil se třemi různými ženami.
ÚTERÝ 14.12.2010 20:00 PŮL ČTVRTÉ
režie: Tomáš Hodan, 2006, 75min.
Celovečerní dokument režiséra Tomáše Hodana se odehrává na Zakarpatské Ukrajině, kousek od místa, kde se
tyčí mramorový pomník a na něm je zlatým písmem napsáno GEOGRAFICKÝ STŘED EVROPY. Je to místo, kde lidé
obnovili chlévy, začali znovu chovat krávy, ovce a kozy, pěstovat brambory. Zakarpatská Ukrajina totiž učinila po
pádu komunismu zvláštní krok – krok směrem zpátky.
O vztahu štěstí a spokojenosti v závislosti na materiálních podmínkách. Vypráví o bohatém životě lidí, kteří ví, že
sám život je dar.
PÁTEK 17.12.2010 AUTORSKÉ ČTENÍ PRO DĚTI (S HUDEBNÍM PROGRAMEM)
17:00 Mařenka a Čenda
Srdečně Vás zveme na autorské čtení z nádherné knížky pro děti, kterou letos vydalo nakladatelství Brkola.
Mařence je pět a Čendovi šest roků a bydlí spolu ve starém plzeňském činžáku. Jednoho dne najdou u popelnice
medvěda a poklad. A než se rok s rokem sejde, prožijí spolu nečekaná dobrodružství.
Pro děti i rodiče bude číst autorka Alena Zemančíková. Hudební doprovod Jana Matáska a děti.
Vstup na autorské čtení volný.
SOBOTA 18.12.2010 DIVADÉLKO PRO DĚTi
16:00 Divadlo ŠUS Praha: Betlém
Vánoční pohádka je inspirována lidovou hrou z Podkrkonoší. Je plná známých i méně známých českých a slovenských koled. Pro děti i rodiče.
Vstupné: Vstupné 50,–/děti, 100,–/dospělí. Rodinné 2+2 250,–
PONDĚLÍ 20.12. VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELÍKU NA PRÁDLE – ŘÍČNÍ ULICE, MALÁ STRANA
19:00 Muzika Špalíček Praha
Zveme Vás na vánoční koncert s mluveným slovem, který nás příjemně naladí na vánoční pohodu. Muzika Špalíček
Praha – housle, klarinet, kontrabas, viola, zpěv, včetně typických lidových nástrojů jako je vozembouch, dudy či fanfrnoch. Více na: www.muzikaspalicek.cz
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