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NADĚJE pro všechny, z. s.

Dovolujeme si Vás pozvat na
10. výroční ples
NADĚJE pro všechny, z. s.
Letošní ples bude trochu jiný a více plesový, než na
jaký jste zvyklí. Tentokrát nevystoupí naši členové,
ale čekají Vás 3 hosté a jedno překvapení.
Můžete se těšit na vystoupení pěveckého sboru ZŠ
Krestova - Čtyřlístek, ve kterém v letošním roce zpívá
47 školáků 3. - 6. tříd s rozšířenou výukou hudební
výchovy. Při zpěvu se děti doprovázejí na flétny, housle
a rytmické nástroje. Vystoupení jsou obohacena choreografií. Sbor vede paní Zuzana Jírů Šimůnková, na klavír doprovází paní Lenka Černíková – Vjaclovská.
Dále uvidíte představení divadla Loutkový svět. Dva
nadšenci - David Velčovský a Kateřina Svobodová,
kteří si vyrábí vlastní loutky a s jejich pomocí
zkoumají, jakou sílu loutky mají a co dokážou
s dětmi i dospělými.
Před tombolou nás navštíví Rytíři svatého grálu se
svou UV show.
Nu a ve večerních hodinách po tombole nás všechny
čeká hudební překvapení!
Po celou dobu Vám k tanci a poslechu bude hrát , nám
již dobře známá skupina Tyrkys.

DĚKUJEME
statutárnímu městu OSTRAVA
za podporu naší činnosti v roce 2019
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HONZÍK Z.

ZDENĚK D.
TOMÍK K.
HANKA B.

EVA M.

V sobotu 13. 4. 2019 se zúčastníme Krajské přehlídky amatérského divadla Moravskoslezského kraje s naším divadelním
představením „Mafiáni, to jsou
páni“. Přijďte nás podpořit
a užít si tuto černou komedii se
zpěvy.
Představení bude odpoledne od
14:30 hodin v Domě kultury
Akord v Ostravě - Zábřehu
(Náměstí SNP)

JAK NÁM MŮŽETE POMÁHAT? - Finančním darem na účet 218332200 / 0300
- STÁT SE ČLENY KLUBU PŘÁTEL NADĚJE
- NAKUPOVAT PŘES INTERNETOVÝ PORTÁL GIVT .
Nebude Vás to stát ani korunu, jen pár vteřin Vašeho času,
při nákupu označíte náš spolek v seznamu neziskových organizací.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT - PORADÍME :) kontaktní telefon +420 603 824 534,
www.nadejeprovsechny.cz / info@nadejeprovsechny.cz

