2018. december 7. (péntek) 17 óra

2018. december havi
programjaink

2018. december 6. (csütörtök) 19-21.45 óra

NEIL SIMON: ÖLELJ ÁT! - vígjáték 2 részben
Vígjátéki helyzetek - az élet komoly dolgairól.
Neil Simon, a nálunk is népszerű író hősei küzdenek
magukkal és egymásért. Mi meg hol sírunk, hol
nevetünk rajtuk, de nekik drukkolunk. Azt reméljük,
hogy mindig van új nap, új esély...
Szervező: Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési
Központ
Jegyek: https://tixa.hu/neil-simon-olelj-at

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉS KIÁLLÍTÁS a GyőrMoson-Sopron Megyei ANIMA Mentálhygiénés
Egyesület szervezésében
Az alkotások 2018. december 3-7. között naponta 8-16
óráig ingyenesen megtekinthetőek. Az árverésből befolyt
összeget az Egyesület a győri SOS Lelki Elsősegély
Telefonszolgálat
mentálhigiénés
tevékenységére
fordítja.

ORIGAMI KLUB középiskolásoknak és felnőtteknek
Lehetőséget biztosítunk új modellek tanulására, ötletek,
kiadványok, könyvek cseréjére, ünnepek előtti
készülődésre, papírból készíthető hasznos tárgyak és
dekorációk készítésére.
Vezeti: Radics Andrea
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Vezeti: Mile-Tóth Judit
ékszertervező és Marosi Kati
kézműves oktató
Előzetes jelentkezés szükséges!

2018. december 15. (szombat) 16-18 óra

LÁMPÁST VISZEK - a Generációk Háza
hagyományos
karácsonyváró
programja

FELNŐTT KÉZMŰVES
MŰHELY - Karácsonyi csillag
készítése Simon Mária
gyöngyékszer készítővel

2018. december 7. (péntek) 16-18 óra

Tűzzománc foglalkozás

2018. december 8. (szombat) 8-18 óra
KOSÁRFONÓ SZOMBAT - középiskolásoknak,
felnőtteknek

2018. december 7. (péntek) 16-20 óra

Előzetes jelentkezés szükséges!

2018. december 14. (péntek) 16-20 óra
FELNŐTT KÉZMŰVES MŰHELY

Aki érezte már egyszer is az ázó fűzfavessző illatát, abban
örökké él a vágy, hogy kosarat kössön belőle.
Kezdők és haladók is elmélyedhetnek a kosárfonás
rejtelmes világában.
14 éves kortól várjuk a jelentkezőket.
2018. december 14. (péntek) 16-20 óra

FELNŐTT KÉZMŰVES
MŰHELY - Kenzia gyűrű
fűzése Párizs Mónika
gyöngyékszer
készítővel
Előzetes jelentkezés
szükséges!

Szeretettel várunk
minden kedves
Érdeklődőt, minden
kedves Barátunkat
karácsonyváró
programunkra, ahol
kézműves
játszóházakban
készítjük el a
karácsonyi
képeslapokat, kedves
dekorációkat és természetesen a mézeskalács sütés sem
maradhat el!
Programunk ingyenesen látogatható!
2018. december 17. (hétfő) 10-12 óra

Családi Műhely - Baba-mama Klub
Szeretettel várlak babáddal, kisgyermekeddel, pároddal,
ahol csecsemőgondozásról, gyereknevelésről,
szülőségről, életmódról beszélgetünk, előadásokat

hallgatunk szakemberektől, megoszthatunk egymással
bevált módszereket, praktikákat, jó tapasztalatokat,
finom recepteket és minden egyebet, amit fontosnak,
érdekesnek, hasznosnak tartunk.
Vezeti: Albert Nóra szülésfelkészítő tréner, szülési- és
gyermekágyi tanácsadó és támogató, óvodapedagógus,
KoroKan kismama masszőr
Részvételi díj: 2.000 Ft/alkalom/fő, 3.000
Ft/alkalom/család.
Bővebb információ: www.szules-felke-szulo.hu
Fb: Szülésfelkészítő Győr - Várandós Családi Műhely Családi Műhely
Bejelentezés: doulanori@gmail.com
2018. december 19. (szerda) 16.30-18.30 óra (hetente)

KORONGOZÁS középiskolásoknak és
felnőtteknek
A szakkörbe azokat a fiatalokat (16 éves kortól) és
felnőtteket várjuk, akik szeretnének megismerkedni az
agyaggal, annak különféle megmunkálási technikáival.
Készítünk hagyományos és modern fazekas termékeket.
Kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánljuk!
Vezeti: Káldi Károly fazekas mester
Részvételi díj: 1.500 Ft/fő/alkalom
2018. december 21.
(péntek) 16-20 óra
FELNŐTT
KÉZMŰVES MŰHELY
- La Mika készítése
Simon Mária
gyöngyékszer
készítővel
Előzetes jelentkezés
szükséges!

A Generációk Háza ünnepi
nyitvatartása:
2018. december 22. és 2019. január 1.
között ZÁRVA tartunk!
Nyitás: 2019. január 2. reggel 8 óra
A Generációk Háza összes dolgozója
nevében kívánunk Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet!

„Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben”
(Csanádi Imre)
Találkozzunk 2019-ben is!

GENERÁCIÓK HÁZA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
Tel: 96/312-120, 518-032
www.generaciokhaza.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk!

