Zkoušej v Boudě
během celého roku zdarma!
Potřebuješ zázemí pro svou kapelu nebo
jiný projekt? Přijď se domluvit do Boudy a
rezervuj si dvě hodiny v týdnu pro své
pravidelné zkoušky. Nebo nám napiš či
zavolej na:

bouda@cpdm.cz
tel. +420 734 443 923

Centrum pro pomoc dětem
a mládeži, o.p.s.
T. G. Masaryka 114, Český Krumlov

tel.: +420 380 713 042
Nepropásni aktuální informace
k chystaným akcím, sleduj nás na:

NZDM Bouda Český Krumlov
ICM Český Krumlov
nzdmbouda
icm_cesky_krumlov

www.cpdm.cz
cpdm@cpdm.cz
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Den romské kultury
10. 9. od 14 h

Výstava "Heydrichiáda" a
"Ohlasy lidické tragédie ve světě"
od 1. 10. do 30. 11.

Srdečně vás zveme na 1. ročník Dne romské
kultury. Celým odpolednem bude provázet
romská kapela Krumlov Band, na programu
budou řemeslné workshopy a hry pro děti.
Akce je určena široké veřejnosti a je zdarma.

Celý měsíc říjen a listopad budou na Městském
úřadě v Kaplické ulici k vidění výstavy zapůjčené
Památníkem Lidice.

Médiakemp
20. - 23. 10.
Chodíš na střední a zajímá tě, jak se vytváří
mediální obsah v novinách, televizním vysílání,
nebo v internetovém rádiu? Láká tě animace?
To vše si budeš moct pod vedením odborných
lektorů vyzkoušet a užít si u toho spoustu
zábavy na našem čtyřdenním pobytovém
projektu v Zátoni u Větřní.

Týden nízkoprahových klubů
22. 9. od 15 h

Výtvarný podzim
3. - 7. 10.

Beseda s Jakubem Szántó
datum upřesníme

NZDM Bouda v rámci iniciativy Týden
nízkoprahových klubů otevírá své brány všem
zájemcům o naši činnost. Pro návštěvníky
chystáme výstavu děl studentů
SUPŠ sv. Anežky České, koncert mládežnické
skupiny a spoustu her pro děti.

Začátkem října se NZDM Bouda mění ve
výtvarnou dílnu – i letos si můžete vyzkoušet
zajímavé rukodělné a řemeslné činnosti. Určitě
nebude chybět oblíbená řezbářská dílna,
malování na plátno, práce s vlnou nebo
pyrografie. Akce je určena pro třídní kolektivy.

Zveme vás do Městské knihovny na besedu s
promítáním
reportáží
blízkovýchodního
zpravodaje ČT Jakubem Szántó nejen o
izraelsko-palestinském konfliktu, ale i o válce
na Ukrajině.

Kurz animovaného filmu
4. - 6. 11.

Beseda se Stanislavem Motlem
datum upřesníme

DJ workshop
22. 11. od 17h

Chceš se naučit animovat? Na našem kurzu se
seznámíš s různými pracovními postupy
a technikami a vyzkoušíš si s pomocí našich
profesionálních lektorů vytvořit svůj vlastní
krátký film. Sleduj naše facebookové stránky
a nezapomeň se včas přihlásit!

Setkání s novinářem a publicistou v českokrumlovské Městké knihovně na zajímavé téma
z dosud živých dějin naší země.

Workhop DJingu pro úplné začátečníky i zkušenější DJs. Přijď se dozvědět něco o technice,
vyzkoušet si "skrečování" a míchání skladeb
na profesionálním mixážním pultu.
Workshopem vás bude doprovázet DJ PVA.

LISTOPAD

