
PROGRAM  SPOLKU  WINDMÜHLE

NA  MĚSÍCE  BŘEZEN  A  DUBEN  2015

TVŮRČÍ:

Hrnčířská dílna pro začátečníky
8. duben 2015, 16.00 - 18.00 hod.
Kurs vede Edeltraut Kahlertová.
Účastnický poplatek - 20 euro, včetně materiálu

Keramická dílna, vždy 3. čtvrtek v měsíci, vždy 9.00 - 14.00 hod.
Téma: 
19. březen 2015 - moderní reliéfy
16. duben 2015 - moderní formy nádob
Kursy vede Liefburg Schmidtová.
Účastnický poplatek na každém kursu - 20 euro, včetně materiálu

Spisovatelská dílna, vždy 2. čtvrtek v měsíci, 9.00 - 14.00 hod.
Téma:
12. březen 2015 - krátké historky
9. duben 2015 - lyrika, učíme se básnit a představujeme vlastní básně.
Kursy vede Liefburg Schmidtová.
Účastnický poplatek na každém kurzu - 15 euro

Malování, vždy 9.00 - 14.00 hod. 
Téma:
14. březen 2015 - akvarelová technika
25. březen 2015 - akvarelová technika
Kurzy vede Conny Hamannová.
Účastnický poplatek na každém kurzu - 15 euro

Umělecké výstavy
únor - březen: Dojmy z cest (Rýžové dojmy) - fotografie Annerose Müllerové
duben - květen: Umělecké ztvárnění krásy - akvarely Conny Hamannové a jejích žákyní

Kavárna ve Windmühle
15. duben 2015, 14.00 - 16.30 hod.
Videofilm: Ostrovy v Atlantiku - příroda, Feuerberge (Ohnivé hory) a nádherná flóra
Předvádí manželský pár Schirmerovi z Olbersdorfu.
Vstup volný, případný příspěvek je žádoucí.

Textil, začátek vždy v 19.00 hod.
Večerní přástky přístupné začátečníkům i pokročilým. Kolovraty mohou být propůjčeny, vlnu
je zde možné koupit.
31. březen 2015
28. duben 2015
Je žádoucí se telefonicky přihlásit.
Kurzy vede Inge Israelová.
Účastnický poplatek na každém kurzu - 8 euro



Kurzy šití, vždy 10.00 - 12.00 hod.
18. březen 2015
1. duben 2015
15. duben 2015
Je žádoucí se telefonicky přihlásit.
Kurzy vede oděvní krejčová Gisela Kaminská.
Účastnický poplatek na každém kurzu - 5 euro

Patchworková odpoledne
Je žádoucí se telefonicky přihlásit na čísle 03586 367996.
Kurzy vede krejčová Katrin Freyová.
Termíny se dohodnou telefonicky.

Práce s plstí
21. březen 2015, 9.30 - 15.00 hod.
Je žádoucí se telefonicky přihlásit.
Kurz vede Karla Nitzoldová.

Burza lněných látek 
22. březen 2015
V Bulnheimském dvoře, Rumburger Straße 46a

Kurz paličkování
27. - 29. březen 2015, začátek v pátek v 17.00 a konec v neděli v 16.00 hod.
Je žádoucí se telefonicky přihlásit.
Účastnický poplatek nutný.
Další informace v Büro ve Windmühle.
Kurz vede Beatrice Müllerová ze Schneebergu

Kultura pod střechou
20. březen 2015, začátek v 19.00 hod.
KurtL předvede na svůj sportovně humorný způsob hru na kytaře, která samozřejmě uviděla světlo
světa v Horní Lužici již ve 20. letech minulého století. K tomu zazní četné skvělé ukázky rockové
hudby od počátku rocku až do dnešní doby.

Dámská snídaně
19. březen 2015 - téma: tvůrčí život, s Uršulou Dornovou 
16. duben 2015 - téma: fotografování portálů v Horní Lužici, s Christel Goldberg-Holz
Tato tradiční kulturní akce  začíná vždy 8.30 hod. společnou snídaní. Následující tématická část má
vždy odlišný průběh a koná se v Bauernstube (v Selské jizbě) ve Windmühle v Seifhennersdorfu.
Konec je vždy věnován prosbě o příspěvek na uhrazení nákladů. 
Je žádoucí se telefonicky přihlásit.

Kurzy češtiny- cvičení řeči, pro začátečníky se znalostmi
Vždy ve středu v 16.00 hod.
Kursy vede Vladimír Matička
Účastnický poplatek - 50 euro měsíčně

Technika řeči
Máte smartphon, tablet atd., ale přesto jste někdy se svou latinou v koncích. U nás je dost lidí, kteří
by o tom něco měli vědět. Máte-li takovýto problém, navštěvujte nás od pondělí do středy v našem



Büro ve Windmühle. Bude vám pomoženo.

Hovory s rodiči
Máte výchovné problémy, máte zájem o výměnu myšlenek a odbornou oporu? Naše hovory s rodiči
vám  k  tomu  poskytují  příležitost.  V  jednotlivých  rozhovorech  dojdeme  společně  k  řešení
konfliktních situací.
Hovory s rodiči vede diplomovaná sociální pracovnice Lydia Kranichová.
Termíny si domluvíte telefonicky.

Kontakty na spolek Větrný mlýn:

Telefon: +49 (0)3586 3 40 98-0
Telefax: +49 (0)3586 3 40 98-719

E-Mail: info@windmuehle-seifhennersdorf.de

Sächsische Bildungs- und Begegnungsstätte Windmühle Seifhennersdorf e.V.
Neugersdorfer Straße 7
02782 Seifhennersdorf
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