PROSINEC 2017
Pátek 1. prosince
19:30 hod

BEDOFEM uvádí: II. benefiční koncert
Účinkují: KRVEJA, FLORIAN TILZER, BEDOFEM
Výtěžek benefičního koncertu bude věnován
na podporu činnosti o,p,s. Zdravotní klaun
Vstupné: 150,- / 120,-

Pondělí 4. prosince
19:00 hod

PÍŠETE DO ŚUPLÍKU? S hostem Blankou Hoškovou

Středa 6. prosince
19:00 hod

VERNISÁŽ VÝSTAVY ´FAIRY TALES´– Pavla Kantorová

Čtvrtek 7. prosince
15:00 a 19:00

BINGO A DESKOVÉ HRY

Blanka Hošková, autorka oblíbených románům, které jsou psané
lehkou, čtivou formou, její texty májí spád a příběhy mají děj.
www.pisetedosupliku.cz
Vstupné: 50,Portréty a postavy fantazijních bytostí, zvířat, ptáků a rostlin.
Prolínání prvků autobiografických se světem pohádek, příběhů, mýtů
a symbolů.
Vstupné zdarma
15:00 Posezení s hrami pro seniory s hudbou.
19:00 Posezení s hrami u vína a piva (senioři vítáni).
Vstupné zdarma

Pátek 8. prosince
19:30 hod

BOUNTĚNÍ – ŽIVÉ NATÁČENÍ

Sobota 9. prosince
9.00-12.00

MALÍ DOBRODRUHOVÉ V POHYBU – POHYB JAKO HRA, HRA
JAKO POHYB

Tramp-folkový večer s kapelami Bounty Brno a Nadoma Brno.
www.bounty-brno.cz/
Vstupné: 120,- / 90,-

Kde se v těle ukrývá těžiště? Co je to rovnováha? Jaké by to bylo být
znovu miminkem? Nebo stařenkou, stařečkem, nejrůznějšími zvířaty?
Jak se dělá pantomima?
Co všechno tělo dokáže, si mohou děti vyzkoušet v pohybové dílně
MgA Ondřeje Jiráčka, herce, pedagoga JAMU, moderátora a
náruživého sportovce.
Vhodné pro děti 7-14 let. Kapacita 10 míst. Cena 250,-. Nutná rezervace
na tel 724 947 572 nebo akceprodeti@leitnerka.cz

Sobota 9. prosince
12.00-16.00

Sobota 9. prosince
18:00 hod
Neděle 10. prosince
15:00 hod
Úterý 12. prosince
19:30 hod
Středa 13. prosince
19:30 hod
Čtvrtek 14. prosince
19:30 hod

Pátek 15. prosince
19:30 hod
Neděle 17. prosince
16.00

Úterý 19. prosince
19:30 hod
Středa 20. prosince
19:30 hod

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
Rádi bychom se seznámili a neformálně popovídali především s vámi,
milí sousedé z okolí Leitnerky. Vítán je ale samozřejmě každý. Potěší
nás, když se na průběhu odpoledne budeme podílet společnými
silami, například domácím koláčem nebo hrou pro děti. My pro vás
přichystáme příjemnou hudbu, lahodné občerstvení v kavárně a
výtvarnou dílničku pro naše nejmenší.
CESTA
Folkový večer se spirituály
Vstupné: 120,- / 90,-

JAK UHLÍŘ SKOUMAL SVĚRÁK ANEB TELEVIZE VĚŽ UVÁDÍ!
Divadlo Věž
Nedělní pohádka
Vstupné: 90,-

PŘEDVÁNOČNÍ RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Poslechový pořad
www.nacerno.cz
Vstupné: 100,-

Předvánoční antidepresivní večírek s JANEM BURIANEM
www.janburian.cz/
Vstupné: 120,- / 90,-

JAKUB ĆERMÁK & ČLOVĚK KRVE
Alternativně folkové žně
http://bandzone.cz/cermaque
clovekkrve.bandcamp.com/
Vstupné: 180,- / 150,-

PLYŠ
Život je tvrdý, zabalte jej do plyše. Fetišfolk trio.
http://plysplys.sk/
Vstupné: 120,- / 90,-

DĚTSKÉ KJÓGENY – KODOMO KJÓGEN
Dětské studio Divadla kjógen – tradiční japonské komické divadlo.
Vhodné pro děti od 5 let. Po představení možnost zúčastnit se
workshopu pro děti a rodiče.
http://www.kjogen.cz/
Vstupné 90,-

COP
Vánoční bluegrassový večírek.
www.copmusic.cz
Vstupné: 120,- / 90,-

FILMY V DECE
Na sever od slunce (46 min) / režie Jørn Nyseth Ranum, Inge Wegge
Inspirativní norský snímek o dvojici surfařů, kteří se na devět měsíců
usadili na opuštěné pláži daleko za polárním kruhem, kde našli nejen
perfektní vlny, ale také spousty odpadků. Na pláži chtějí zůstat ,
dokud neposbírají alespoň tunu toho, co sem dennodenně přináší
moře ze vzdálených míst.
Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování za polární noci i
„běžného“ pobývání na pláži spojuje čirá radost ze života mimo
civilizaci.

Vstupné zdarma
Plné vstupné / zlevněné vstupné (senioři, studenti, děti do 12ti let)
Předprodej: Indies, TIC Brno, Vobchůdek Kudrna

