2019. június havi
programjaink
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
Tel: 96/312-120, 518-032
www.generaciokhaza.hu

A programváltozás jogát fenntartjuk!
2019. június 3. (hétfő)

Arrabona Diákszínpad - Nagy Arrabona csoportja:
MR. SANDMAN - E.T.A. Hoffmann A Homokember című
novellája alapján (Utolsó előadás!)
Színjátszós éveik koronájaként a csoport idén ETA
Hoffmann Homokember című novellájával foglalkozott. Az
előadás az idő múltával egyre inkább a részükké vált,
beletették minden tudásukat, szívüket, lelküket.
Elérkezett azonban az idő, hogy utoljára vannak együtt
Nagy Arrabona néven a színpadon és ebből kifolyólag a
darabot is utoljára játszák. Sok szeretettel ajánljuk!
2019.június 5. (szerda) 18.30-20 óra
Valódi tudomány a Csillagok közt - Kovács József PhD
(ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium) előadása a BE
SMART KLUB szervezésében
A közismert filmrendező, Christopher Nolan legutóbbi
kasszasikere, a Csillagok között fantasztikus utazásra visz
bennünket univerzumunk legtávolabbi tartományaiba - és
még azon is túl, az ötödik dimenzióba, vagy a
"hipertérbe", ahogyan a fizikusok hívják. A Csillagok között
"túlvilági" története és vizuális effektusai valódi
tudományon alapulnak, köszönhetően a fizikus Kip Thorne
közreműködésének a film ötletének fogantatásától
kezdve. A fekete lyukaktól, féregjáratoktól, görbült időtől
és tértől kezdve a szingularitásokon, kvantumgravitáción,
gravitációs anomáliákon és sok minden máson keresztül
az ötödik dimenzióig és Christopher Nolan hiperkockájáig
Kip Thorne lendületesen mutatja be a film tudományos
hátterét, annak megjelenését a történetben és a vizuális

effektusokban. Az Interstellar és a tudomány olyan furcsa
tudományos tényeket mutat be, amelyek mintha a sci-fi
világából léptek volna elő.
Részvételi díj:
Elővételben 1.990 Ft/fő, a helyszínen 2.500 Ft
2019. június 7. (péntek) 16-20 óra

FELNŐTT KÉZMŰVES MŰHELY - Karika kétoldalas
medál fűzése Kiss Ágota népi iparművész
gyöngyözővel
Részvételi díj:
1.500 Ft/alkalom
A szükséges
alapanyagokat mindenki
maga szerzi be a FBoldalon lévő lista alapján!
Előzetes jelentkezés
szükséges!

2019. június 13. (csütörtök) 10-12 óra

ARANYALMA MESEMŰHELY
Vezeti: Mátai Enikő
A foglalkozáson való részvétel regisztrációhoz kötött,
jelentkezés: aranyalmamesemuhely@gmail.com ,
telefonszám: 30/981-3612
2019. június 13. (csütörtök) 10 és 17 óra

ARANYKAPU ZENEKAR KONCERTEK
A zenekar célja, hogy a magyar néphagyományból
merítve, különleges hangzásvilággal, a korosztálynak
megfelelően adják át zenei- és anyanyelvi értékeinket. Az
interaktív koncerteken zongora-, gitár, nagybőgő,
harangjáték, cajon, udu és egyéb ritmushangszerek is
kísérik a nép- és gyermekdalokat, mondókákat.
Bővebben: www.aranykapuzenekar.hu,
info@aranykapuzenekar.hu

2019. június 14.
(péntek) 16-20 óra

FELNŐTT
KÉZMŰVES
MŰHELY - Tüske
medál fűzése Kiss
Ágota népi
gyöngyékszer
készítővell
Részvételi díj: 1.500 Ft/alkalom
A szükséges alapanyagokat mindenki maga szerzi be a FBoldalon lévő lista alapján!
Előzetes jelentkezés szükséges!
2019. június 14-16. (péntek-szombat-vasárnap) 8-18 óra

NYÁRI KOSÁRFONÓ NAPOK
Kezdők és haladók jelentkezését is várjuk, jelentkezni
lehet akár 1-1 napra is.
Amit hozni kell: egy jó metszőolló, rövid pengéjű éles kés,
„játszós” ruha, étel – ital, de rendelni is lehet, illetve a
konyhában a hozott étel megmelegíthető.
Várjuk az előzetes jelentkezéseket!
VEZETIK: Judák Ambrus és Takács László kosárfonók.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 3.200 Ft/nap.
+ Anyagköltség: 1.500 Ft/kg.
2019. június 17 – 21. (naponta 9.00 – 16.00 óráig)

NÉPTÁNC TÁBOR
2019 nyarán ismét lesz NÉPTÁNCTÁBOR! Várjuk a táncolni
vágyó gyerekeket napközis táborunkba! A foglalkozások 916 óra között lesznek, de már reggel 7.30 órától
felügyeletet biztosítunk!
VEZETIK: Delbó Eszter 20/261-5437 és Zoller Tamás
20/553-9456.
HELYSZÍN: Generációk Háza Művelődési Központ- Győr,
Aradi vértanúk útja 23.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 20.000Ft, mely az ebédet tartalmazza. A
táborba a gyerekek hozzanak tízórait és uzsonnát is!

2019. június 19. (szerda) 10-12 óra

Hajci-HŐ-ség programsorozat - "Tudom én már mit
csinálok…" - Barkácsoljunk együtt! 1.
Unatkozol? Egy-két órás elfoglaltságra vágysz? Gyere el
hozzánk és barkácsolj velünk játékokat, kedves nyári
díszeket!
Az öt héten át szerdánként megrendezésre kerülő,
ingyenes programsorozatra 7 éves kortól várjuk a kedves
érdeklődőket. (Csoportokat nem fogadunk!)
2019.június 24-28. naponta (9-től 12 óráig)

SAKKTÁBLÁS JÁTÉKOK – GYERMEK „OKOSÍTÓ”
TANFOLYAM
Okosító, szórakoztató
kikapcsolódás alsó
tagozatos
gyerekeknek.
A sakkról MINDENKI
tudja, hogy fejleszti a
matematikai
képességeket. A
sakkról SOKAN tudják, hogy jó szórakozás. Sakkot játszani
ellenben KEVESEN tudnak. A sakk tanulását ajánlatos
kevés számú figurával és egyszerű játékokkal kezdeni.
Ezen a tanfolyamon megismerkedünk ezekkel a
játékokkal! Minden családban porosodik valahol egy
sakktábla. Legyen ez a sakktábla hasznos eszköz és
játszótárs.
HELYSZÍN: Generációk Háza Művelődési Központ - Győr,
Aradi vértanúk útja 23.
AJÁNLJUK: 7-11 éveseknek (létszám 8-12 fő).
VEZETI: Sárdi Tibor – rejtvénykészítő.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 12.000 Ft (50% jelentkezéskor, 50%
tanfolyamkezdéskor) - a díj tartalmazza a nyomtatott
mintafeladatok árát.
JELENTKEZÉS ÉS BEFIZETÉS: Sárdi Tibor 20/947-6311.
E-mail: genius.like.us@gmail.com

2019. június 21. (péntek) 1519 óra és június 22.
(szombat) 9-12 óra

meseterápiás szakemberei mondják majd a meséket
délutántól éjszakáig két helyszínen.

NYÁRI TŰZZOMÁNC
MILE-TÓTH JUDITTAL
ÉS MAROSI
KATIKÁVAL

PROGRAM :
16.00-18.00

Engedve az érdeklődésnek,
nyár elejére is várjuk a
tűzzománc szerelmeseit!
A megszokott módon
nyakláncmedálokat,
gyűrűket, karkötőket, fülbevalókat készíthet mindenki
egyéni elképzelése és fantáziája szerint oktatóink
segítségével.
Vezetik: Mile-Tóth Judit ékszerkészítő iparművész, Marosi
Kati kézműves oktató

Családi mesék gyerekeknek, felnőtteknek
Generációk Háza Műv. Központ
(Győr, Aradi Vértanúk útja 23.)
20.30-22.00
Mesék felnőtteknek
Zenepavilon, Radó sziget (jó idő esetén)
A világ minden tájáról érkeznek majd a mesék, vidámak,
szomorúk, bátorságra hívok, elgondolkodtatók, lehet
könny és mosoly.
Várunk szeretettel!
A program ingyenes, nem kell regisztrálni sem,
helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.

2019. június 19. (szerda) 10-12 óra

Hajci-HŐ-ség programsorozat - "Tudom én már mit
csinálok…" - Barkácsoljunk együtt! 2.
Unatkozol? Egy-két órás elfoglaltságra vágysz? Gyere el
hozzánk és barkácsolj velünk játékokat, kedves nyári
díszeket!
Az öt héten át szerdánként megrendezésre kerülő,
ingyenes programsorozatra 7 éves kortól várjuk a kedves
érdeklődőket. (Csoportokat nem fogadunk!)
2019. június 29. (szombat) 16-20 óra
MESÉK ÉJSZAKÁJA - idén először Győrben, amelyet
az Aranyalma Meseműhely szervez
...a Generációk Házában és a Radó sziget
Zenepavilonjában
Legyen ez a nap a meséké! Legyen egy éjszaka, ami a
mesékről szól! Legyen varázs, utazás, együtt hallgatás,
legyen közös mese-élmény, együtt mozdulás. Legyen június
utolsó szombatja a meséké!
A
Metamorphoses
Meseterápiás
Egyesület
meseterapeutái és a Lelki Egészségvédő Alapítvány

A programváltozás jogát fenntartjuk!

