
WINDMÜHLE  SEIFHENNERSDORF 
PROGRAM SPOLKU WINDMÜHLE NA MĚSÍC  

BŘEZEN 2014 
 

5. 3. 2014 - 19. 3, 10 - 12 hod. 
Šicí kurs - tento kurs je individuální pro každého, kdo by chtěl vyzkoušet něco svého. Pokud 
jde o šicí stroj, můžete si přinést svůj, nebo vám bude zapůjčen náš. 
Vedení: Gisela Kaminski, krejčovská mistrová 
Účastnický poplatek: 5 Euro 
 
Od 11. března 
Kurs češtiny - v tomto kursu, vedeném českým učitelem němčiny, můžete zažít během 
deseti dvouhodin první seznámení s českým jazykem. Od 11. března každé úterý v 16 hod. 
Přihlášky prosíme nejpozději do 8. 3. 2014. 
Za všechny hodiny se platí celkem 50 Euro 
 
 16. 3. 2014,  
Den lněných tkanin v Bulnheimském dvoře 
Tento den se představí burzou lněných látek a výstavou paličkovaných výrobků. 
 
18. 3. 2014, 19 hod. 
Kurs předení - Naše večerní přástky mohou navštívit jak začátečníci, tak pokročilí. 
Kolovraty půjčíme, vlnu vám prodáme. 
Vedení kursu: Inge Israelová z Neugersdorfu 
Účastnický poplatek: 8 Euro 
 
19. 3. 2014, 9 - 14 hod. 
Akvarelová malba - v tomto kursu jde o seznámení začátečníků s akvarelovými 
technikami. 
Vedení: Conny Hamannová 
Účastnický poplatek: 15 Euro 
 
20. 3. 2014, 19.30 
Kurfiřtka Anna vypráví o léčivých bylinách - během jedinečného, šarmantního a 
vtipného vvyprávění se seznámíte s Birgit Lehmannovou, známou jako hraběnka Coselová. 
seznámíte se se zajímavým životem kurfiřtky a s léčivými bylinami. 
Vstup: 10 Euro v předprodeji / 12 Euro u večerní pokladny 
 
22. 3. 2014, 9 - 16 hod. 
Akvarelová malba 
Vedení: Inge Hoffmannová 
Účastnický poplatek: 20 Euro 
 
23. 3. 2014, 14.30 hod. 
Modní přehlídka - s Ilonou Vengerovou z Eibau 
Vstup volný 
 



25. 3. 2014, 9 - 16 hod. 
Spisovatelská dílna s různými tématy 
Vedení: Liefburg Schmidtová 
Účastnický poplatek: 15 Euro 
 
9. 4. 2014, 14.30 hod. 
Předpoklad na duben 
Videofilm "Čína a Tibet - střecha světa" - odpoledne s manželi Schirmerovými z Olbersdorfu. 
Přihláška žádoucí! 
 
Pátráme po věcech z pozůstalostí: Ubrusy, ručníky a spodní prádlo z doby 1900 - 1950. 

Tyto dary nám pomohou financovat naše  projekty na pomoc dětem. Pokud tyto látky u vás ve 

skříních leží a vy je nevyužíváte, můžete je odevzdat kdykoli ve Windmühle v Seifhennersdorfu. 

Pokud si budete přát, můžeme vám vaše dary vrátit. 

 
   
   
 
 


