Bekijk deze email in je browser

Lieve vrienden van POLKA
Hartelijk dank voor jullie belangstelling voor onze bijeenkomsten in juni!
De Poolse maaltijd, voorbereid door onze vrijwilligers in samenwerking met
de Participatie Keuken en het Haags Verhaal, was een groot succes en
bood de gelegenheid om onze keuken en cultuur te presenteren. Naast de
heerlijke gerechten keken de deelnemers (meer dan 60 personen!) naar een
fotoshow van de mooiste delen van Polen, luisterden zij naar een
poëzievoordracht van onze Nobelprijswinnares Wisława Szymborska en namen
zij deel aan een quiz over Poolse geogra e, geschiedenis en cultuur.

Fotogra e: Floris Scheplitz
Bekijk meer foto's!

Ook de workshop over culturele verschillen, die door Małgorzata BosKarczewska, hoofdredactrice van het portaal Polonia.nl werd gegeven, kon
op veel bijval rekenen. Er was een fantastische interactie tussen onze
gastspreker en de deelnemers. De levendige uitwisseling van ervaringen en
waarnemingen maakten het tot een zeer interessante en geslaagde
bijeenkomst.
In juni vond ook een workshop plaats in de reeks Financiële Zelfredzaamheid
van Poolse Vrouwen, gewijd aan het beheer van het huishoudbudget, die
eveneens op grote belangstelling kon rekenen.
Wij zijn blij dat ons programma-aanbod aan jullie behoeften voldoet!
De zomervakantie is aangebroken. Een tijd om uit te rusten, te onthaasten en
nieuwe energie op te doen voor de komende maanden. Wij wensen jullie een
zonnige zomer, maar nodigen jullie uit vóór het vertrek en een welverdiende
rust nog even langs te komen bij onze Boekenclub voor suggesties voor
interessante zomerlectuur. En als jullie in augustus terug van vakantie zijn,
kunnen jullie samen met ons onze prachtige stad op een nieuwe manier
ontdekken en het Kunstmuseum bezoeken.
Jullie zijn van harte welkom!

De agenda voor juli en augustus
Vrijdag 1 juli
19.30u Boekenclub
Zaterdag 20 augustus

14.00u Bezoek aan het Kunstmuseum Den Haag – tentoonstelling over
Alphonse Mucha
Zaterdag 27 augutus
14.00u Den Haag minder bekend. Een wandeling door de stad samen met Gilde
Let op: voor sommige bijeenkomsten bij ons in het centrum is
registratie verplicht. Dat kan door een bericht via e-mail of
Facebook Messenger naar ons te sturen.

E-mail

FACEBOOK

Vrijdag 1 juli om 19.30u

Boekenclub
Tijdens de laatste bijeenkomst van
de Boekenclub vóór de zomer
zullen we het hebben over boeken
voor de vakantie. We dromen
allemaal van ontspanning, of we nu
andere landen willen verkennen of in
onze eigen tuin of volkstuintje willen zonnebaden. En hoe kun je je
ontspannen zonder een goed boek te lezen?
We zijn benieuwd welke boeken je meeneemt op vakantie. Zal het lichte en
aangename literatuur zijn? Of zal je integendeel van de gelegenheid gebruik
maken om je op iets serieus en uitdagends te concentreren? Wat je keuze ook
is, kom vrijdag naar Polka om erover te praten.
Natuurlijk zijn de boeken uit onze bibliotheek voor iedereen beschikbaar.
Niet alleen tijdens de zomervakantie!
FACEBOOK

Zaterdag 20 augustus om 14.00u

Bezoek aan het
Kunstmuseum Den Haag –
tentoonstelling over
Alphonse Mucha, Art
Noveau in Parijs.
Je bent van harte uitgenodigd in
het Haags Kunstmuseum om een tentoonstelling te bezoeken van werken
van Alphonse Mucha, meester van de Art Nouveau, illustrator en briljant
ontwerper van prachtige af ches, maar ook juweel-, decoratie- en
kostuumontwerper.

Zijn werken zijn uniek, hij creëerde een eigen stijl die gekenmerkt wordt door
gestileerde vrouwen guren omgeven door orale motieven, arabesken en
symbolische elementen, herkenbare zachte, vloeiende lijnen en warme kleuren.
Prijs: 5 euro
Let op: beperkt aantal plaatsen! Meld je aan door een bericht te sturen op
onze Facebook fanpage of per e-mail naar: inschrijven@polkacentrum.nl
Schrijf een email!

Fanpage Facebook

Zaterdag 27 augustus om 14.00u

Den Haag minder bekend.
Een wandeling door de stad
samen met Gilde.
Aan
het
einde
van
de
zomervakantie nodigen wij je uit
voor een wandeling door Den Haag.
Samen met een gids ontdekken we
de minder bekende hoekjes van de stad en de interessante verhalen die
ermee verbonden zijn.
Let op: aangezien dit nog ver weg is, kan de starttijd nog iets uitlopen, dus volg
de informatie op onze Facebook-pagina.
Prijs: 5 euro
Let op: het aantal plaatsen is beperkt! Meld je aan door een bericht te sturen
op onze Facebook fanpage of per e-mail naar: inschrijven@polkacentrum.nl.
Reserveer je plek!
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