
Bylinkové
léto

v SONNENTORU

Dětské kočovné divadlo Kyjov 
Pohádkově hudební koktejl tří pohádek – Andersenovská klasika Císařovy nové šaty,  
pohádka O rapperovi Honzovi, který se chtěl naučit cizí řeči a autorská novinka s názvem Chro, chro pohádka.

S dětmi v kuchyni 
Ukažte dětem cestu k potravinám, které jsou pro ně dobré. Na workshopu s naší Jitkou se naučíte, jak společně 
s dětmi připravit zdravé jídlo tak, aby chutnalo celé rodině. Děti vezměte s sebou!

Grilování s Martinem Zbudilou
Co by to bylo za léto bez grilování? Kuchař Martin Zbudila vám předvede jak jednoduše, rychle a hlavně  
chutně připravit různé speciality na grilu. 

Koncert kapely V hnízdě rej
Kapela ve svém repertoáru zpracovává lidové melodie, a to nejen české, moravské a slovenské, ale také například 
irské balady. To vše spojuje s prvky etna, folku či world music. 

Čtení s Dlouhou punčochou
Brněnské knihkupectví specializující se na krásné dětské knihy představí průřez aktuální dětskou knižní scénou. 
S překladatelkou Renatou Munteanu si vaše děti užijí čtení pohádky Kouzelná baterka a výtvarnou dílnu. 

Lehké letní pokrmy
Léto nám nabízí nepřeberné množství ovoce i zeleniny a nejen smoothie může být naším společníkem v tomto 
krásném ročním období. Naše usměvavá Jitka vám ukáže, jak může chutnat léto.

Divadlo Já to jsem
Divadlo Já to jsem je součástí rodinného divadla Víti Marčíka. Jaroslav a Eva ml. vás zavedou do světa loutek  
a odehrají Kolotoč pohádek – O Jeníčkovi a Mařence, O velké řepě a O kohoutkovi a slepičce. 

Posezení s cimbálovou muzikou
Cimbálová muzika OLiNa vám ráda zahraje a zazpívá lidové písně jižní Moravy, především z regionu Podluží.  
Věříme, že si hudbu a živelný přístup k muzicírování cimbálové muziky zamilujete.

Koncert kapely Marian & ÚLETY
Folkové rodinné trio z Velkých Bílovic vám zahraje netradiční autorský folk vyrůstající na kořenech klasické 
hudby s jazzovými prvky a rytmickou latinkou.

Přednáška: Vzteká se a vříská?  
O vzteku vážně i nevážně
Jak pracovat s energií hněvu? Jak mu předejít? Jak na něj reagovat? Na tyto a jiné otázky vám prostřednictvím 
přednášky odpoví Irena Kubantová – lektorka Montessori praktikovaného v domácím prostředí.

NA VŠECHNY AKCE JE VSTUP VOLNÝ. PROSÍME, RESPEKTUJTE VŠAK  AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ NAŘÍZENÍ, DĚKUJEME.  

Areál SONNENTORU, Příhon 943, Čejkovice u Hodonína
WWW.SONNENTOR.CZ

28. 6. 2020, 15.00–16.00 h

5. 7. 2020, 15.00–16.00 h

12. 7. 2020, 15.00–16.30 h

 19. 7. 2020, 15.00–16.30 h

26. 7. 2020, 15.00–16.30 h

1. 8. 2020, 15.00–16.00 h

 9. 8. 2020, 15.00–16.00 h

16. 8. 2020, 15.00–16.30 h

 23. 8. 2020, 15.00–16.30 h

30. 8. 2020, 15.00–16.30 h

#BYLINKOVYRAJ


