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SRPEN 2018
VĚNUJTE, PROSÍM POZORNOST POČÁTKU JEDNOTLIVÝCH AKCÍ
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ZAČÍNAJÍ V 10:00


2. srpen/ čtvrtek
NĚMECKÁ KONVERZACE
Odpoledne s výukou němčiny
s dobrovolnicí Hannah Pohl.
Čas: 14 –16 h


7. srpen/ úterý
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
MUSEUM KAMPA CECIL BEATON:
FOTOGRAF KRÁLOVEN
Tato výstava v Museu Kampa poprvé
české
veřejnosti
komplexně
představuje
britského
fotografa
Cecila
Beatona,
jednoho
k
nejslavnějším britských fotografů 20.
století. Od 30. do 70. let
dokumentoval soukromé okamžiky
britské královské rodiny i klíčové
osobnosti světové kultury a politiky.
Vedle fotografování tvořil často
i kresby – karikatury portrétovaných.
Jako slavný módní fotograf
pro časopisy Vogue a Vanity Fair se
dostal také k módní tvorbě a mj.

vytvořil kostýmy pro ikonický film My
Fair Lady a podílel se na výtvarném
řešení filmu; za obě získal Oskara.
Stejně zajímavou součástí
Beatonova portfolia jsou i fotografie,
které vytvořil během druhé světové
války v pozici fotografického špiona
pro britské ministerstvo informací.
Beaton se už za svého života stal
legendou. Výstava je připravena ve
spolupráci s National Portrait Gallery
v Londýně.
Místo: U Sovových mlýnů 2, 118 00
Malá Strana
Sraz: 9:50 na nádvoří
Čas: 10 –11 h
Vstupné: pro členy Kontaktního
centra zdarma

PROSÍM OTOČTE



9. srpen/ čtvrtek
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Odpoledne s výukou angličtiny
pod vedením Oldřicha Pláteníka.
Čas: 14 –16 h

15. srpen/ středa
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kurs trénování paměti pod vedením
lektorky Ivety Luxové.
Čas: 14–15 h

16. srpen/ čtvrtek
NĚMECKÁ KONVERZACE
Odpoledne s výukou němčiny
s dobrovolnicí Hannah Pohl.
Čas: 14 –16 h

21. srpen/ úterý
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
WERICHOVA VILA
Srdečně Vás zveme na návštěvu
stálé expozice Werichovy vily, která je
primárně věnovaná odkazu Jana
Wericha,
Jiřího
Voskovce
a
Osvobozeného divadla. Ale své
místo zde mají i Werichovy poválečné
filmy či tvorba pro děti a návštěvníci
se s nimi mohou seznámit v
interaktivní expozici v 1. patře vily.
Podmanivou atmosféru vytváří i
částečně dobový interiér v tzv.
„pracovně Jana Wericha“ s mnoha
původními
předměty,
laskavě
zapůjčenými paní Zdenkou Hulik
(Fančou) a soukromými sběrateli.
Místo: Werichova vila, U Sovových
mlýnů 501/7, Malá Strana

Vstupné: pro členy Kontaktního
centra 30 Kč


23. srpen/ čtvrtek
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Odpoledne s výukou angličtiny pod
vedením Oldřicha Pláteníka.
Čas: 14 –16 h

28. srpen/ úterý
ROZLUČKOVÁ KAVÁRNA
V KONTAKTNÍM CENTRU
S DOBROVOLNICÍ HANNAH
V srpnu už to bude rok, který strávila
v naší organizaci Hannah Pohl,
přijďte se s ní rozloučit a popřát jí
vše dobré do dalšího života.
Čas: 14 –16 h


30. srpen/ čtvrtek
ZPĚV PÍSNÍ A KAVÁRNA
Hudební odpoledne s lektorkou Evou
Filipovou. Přijďte si společně
zazpívat s doprovodem kláves nebo
si posedět u šálku kávy či čaje
s poslechem živé hudby.
Vítáme účast i tzv. "nezpěváků".
Čas: 14 –16 h
_______________________________
Prosím kontaktujte nás v případě
zájmu o doprovod či dopravu na
akce našeho centra a tel. 607864498.
_______________________________
Projekt Kontaktních center pro oběti
nacismu a mezigenerační dialog
v České republice je podpořen
německou nadací Připomínka,
odpovědnost a budoucnost.

Sraz: 9:50 před vstupem
Čas: 10 –11 h
PROSÍM OTOČTE

