Příloha Rapotínských novin

KKC informuje

PROGRAM ŘÍJEN 2015
5.10. – 30.11.2015 – galerie KKC

Příroda nejen kolem nás

Výstava fotografií Michala Stupky znázorňující krajinu a přírodu. Otevřeno: pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod., sobota 9.00 – 13.00 hod.

6.10.2015, 17.00 hod. – zasedací místnost

Beseda: Kanada - setkání s divočinou

5 000 km dlouhá výprava po Albertě a Britské Kolumbii vedla k naplnění dávného snu: setkání se skutečnou divočinou a jejími
obyvateli - medvědy, bizony, rosomáky, táhnoucími lososy... Místa spojená s historií Divokého západu, příležitosti k nahlédnutí
do minulosti i přítomnosti Prvních národů, Indiánů. Kontrasty pronikající civilizace s bezprostřední a rozlehlou divočinou.
Monumentální Skalnaté hory, národní parky Banff, Jasper, Kootenay, Yoho, Glacier, Mount Robson Park... Besedou provází Ondřej Bačík.
Vstupné dobrovolné.

10.10.2015, 15.00 hod. – velký sál

Zpíváme a tančíme s Míšou

Pohybový program pro děti.
Vstupenky již jsou v předprodeji v KKC Rapotín. Možnost i telefonické rezervace na 583 212 211 nebo 608 292 980.
Cena vstupenky 120,- Kč.

17.10.2015, 14.00 hod. – velký sál

Podzimní setkání seniorů

Každoroční setkání pořádá Sociální komise obce Rapotín. Soutěž „O nejlepší babiččinu dobrotu“. K tanci a poslechu hraje skupina POHODA.
Občerstvení zajištěno. Nutné přihlášení u V. Vykydalové osobně nebo telefonicky (588 884 403) do středy 14. října 2015.

18.10.2015, 18.00 hod. – velký sál

Zahájení tanečních kurzů

Pouze pro přihlášené účastníky. Pro tento rok si pan Burda připravil kurz jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.
Přihlášky stále přijímá na tel. 732 186 607 nebo na e-mailu tanecniburda@seznam.cz.

20.10.2015, 10.00 hod. – velký sál

Vodnická pohádka

Veselá výpravná pohádka plná kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících.
Vstupné 50,- Kč.

23.10.2015, 19.00 hod. – velký sál

Muzikál Šakalí léta

Vystoupení ochotnického divadla Moravia o.s. z Vápenné. Prodej vstupenek na místě.
Pro občany Rapotína byla dojednána sleva – celkově 100 vstupenek je vyhrazeno pro občany se slevou 30,- Kč.
Po předložení OP tudíž zaplatíte 50,- Kč.

31.10.2015, 9.15 hod. – velký sál

2. ročník soutěže O cenu starosty obce Rapotín
Těšit se můžete na latinskoamerické rytmy i na klasické standardní tance jako je waltz, tango, valčík apod. Zavítají k nám mistrovské
páry a špičky českého tancování v kategorii junior I a II-B, kde vám bude přecházet zrak, jak to 11-14 leté děti dokáží na parketu rozjet.
Pozvané jsou páry i ze Slovenska a Polska. Vstupné: 80,- Kč.

Připravujeme na listopad:
2.11. Divadlo P.R.S.A.
3.11. Přednáška o Jeseníkách
4.11. Vystoupení Inky Rybářové

13. – 14.11. Zimní bazárek
27. – 28.11. Vánoční jarmark
Změna programu vyhrazena.

Kulturní centrum Rapotín

KKC Rapotín má nově účet na rajčeti.net - zde budeme umísťovat již
starší fotografie. V současnosti rok 2012. Na toto uložiště je navíc
možné nahrát více fotek, tudíž se třeba na některé konečně uvidíte .
Pokud na některých fotografiích poznáte sebe nebo svoje děti
a nesouhlasíte, aby tato fotografie byla zveřejněna, napište nám prosím
na e-mail ic@kkcrapotin.cz. Poté bude fotografie neprodleně smazána.

Fotografie naleznete na http://kkcrapotin.rajce.idnes.cz/.

Kulturní centrum Rapotín

Kulturní centrum Rapotín

Turistické informační centrum
Šumperská 530
788 14 Rapotín

Tel.: +420 583 212 211, 608 292 980
E-mail: ic@kkcrapotin.cz
www.kkcrapotin.cz

Po - pá 9.00 – 17.00 hod.
So 9.00 – 13.00 hod.

