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Kedves Tagjaink, Barátaink!
Tekintettel a veszélyhelyzet meghosszabbítására a PKK Belvárosi Közösségi Terét előre láthatóan 2021. január 11-én
hétfőn nyitjuk meg a látogatók előtt.
Kérünk mindenkit, hogy figyelje Facebook oldalunkat, valamint a Király u. 9. kapujára kitett tájékoztatókat, hogy a
legfrissebb rendelkezésekről értesülhessen. A fentiektől eltérő esetleges változásokról email-ben is értesítést küldünk.
Líra Műhely ONLINE – január 13. szerda 18:30-20:00
A Líraműhely alkalmat kínál a „találkozásra” a vers, a költő és az olvasó között, miközben műhelybeszélgetést
kezdeményez a kortárs költészetről és kultúráról. Az esemény előtt, Facebook oldalunkon közöljük majd a linket,
amelyen keresztül csatlakozhattok az eseményhez.
Gubanc – Modern Női fonó – január 15., 22., 29. péntek 16:00-19:00
Az eredetileg kéthetente összegyűlő Gubanc a koronavírus járvány miatti bezárás következtében hetente várja a
lányokat, asszonyokat, hogy együtt inspriálódjunk egymás kreatív munkájából.
Körvezető: Zombai Zita és Gyenese Andrea.
Pulóvergyűjtő – műhelymunka – Pécsi Nyitott Színházi Műhely; január 21. csütörtök, 19:00
A W. Mastrosimone munkája alapján színpadra alkalmazta: Lukács Zoltán.
Közreműködnek: Fehér-Steler Krisztán, Botár Dorottya, Bali Leila, Szalóki Hanna Jázmin.
Csángó est– január 23. szombat 17:00-21:00
Az est folyamán fellépő muzsikusokat a közös muzsikálás öröme, a moldvai és gyimesi csángók kultúrája, zenéje iránti
rajongás hozza össze erre az alkalomra. Muzsikál a Keptár Trió – Bükösdi Gábor (koboz), Kőhidi Máté (furulya), Pintér
Márk (dob).
Faltis Alexandra grafikus kiállítása – január 29. péntek 17:30
A kiállítást megnyitja: Kaczkó Magdolna – festőművész; Közreműködik: Szabó Zsuzsa – bábművész.
A kiállítás 2021. február 18-ig tekinthető meg a Közösségi Tér nyitvatartási idejében.
Satsang klubösszejövetel – január 30. szombat 14:00-17:00
Sok szeretettel várunk mindenkit komlói és pécsi közösségünk 46. találkozójára, amelynek témája: Fogékonyság
Tartják: Herczeg Carmen Lucia Bécsből és Fogolyán Kristóf fuvolaművész.

Februári előzetes:
Magunkból Magunkról – február 3. szerda 18:30-20:30
Lépések az önelfogadás, az önbecsülés, az önmegvalósítás útján. Teremtsd újjá azt az önazonos, tündöklő nőt, aki
valójában vagy!
A kört vezetik: Rónaháti Júlia tánc- és művészetterápiás önismereti tréner, szakrális szertartásvezető, képződő jógatánc
oktató valamint Gellért Lívia tanácsadó szakpszichológus és komplex művészeti terapeuta
Minden kedves Tagunknak és Barátunknak

Boldog és egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!
Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Programjainkról, klubjainkról és tanfolyamainkról bővebb információt új honlapunkon (http://remenysugarpecs.hu/)
valamint a Facebook oldalunkon https://www.facebook.com/remenysugarpecs/ is találtok.
A hírlevélről leiratkozni írásban, az rkegyesulet@gmail.com e-mail címen lehet.

A progamváltozás jogát fenntartjuk.

