V Letovicích 30. 5. 2016

Tisková zpráva

Krasojízda
přehlídka činnosti Letokruhu - střediska volného času Letovice, p.o.
středa 1. 6. 2016, 17 hodin, MKS Letovice
Akce v Městském kulturním středisku volného času pro veřejnost. Na akci vystoupí přes 20 kroužků
Letokuhu na pódiu i skrze videoprojekci, prezentovat své výrobky a dílka včetně kulinářského budou
účastníci kroužků i kurzů v přilehlých prostorách sálu.
Součástí programu bude představení novinek pro nový školní rok 2016/2017 mj. přesunu zařízení do
objektu na Tyršově ulici 25 v Letovicích včetně nových plánů a záměrů. Také se představí naše
dobrovolnice Odile Veloman z Madagaskaru. K zábavě přispějí všichni pracovníci Letokruhu zábavnou
pantomimickou vsuvkou po přestávce. Z kroužků naživo vystoupí např. Sportík (pohybový kroužek pro děti
od 7 let), Klávesy, Kouzelník, Hands up (taneční kroužek), Work out, Robotický kroužek, Železniční
modeláři, Hravá angličtina aj. Formou výstavy bude prezentována činnost Výtvarných her, Keramiky,
kroužku MišMaš (nejmenší výtvarníci od 3 do 7 let) či arteterapeutických seminářů pro dospělé.
Letokruh - středisko volného času je školské zařízení pro volnočasové aktivity pro všechny věkové i sociální
skupiny, poskytuje mimoškolní vzdělávání a výchovu. Nabízíme pravidelné, příležitostné i spontánní
aktivity nejrůznějšího zaměření pro děti, mládež a dospělé. Zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné
a řemeslné dílny, výukové programy, soutěže i různorodé akce, tábory a pobyty.
V příštím školním roce bude naše činnost přesunuta do prostorné budovy, která nám umožní rozvíjet řadu
nových aktivit (klub pro mladé, kroužky "kutilské" Klub PAT a MAT, kroužek GARDEN fun nejen o zahrádce
a zahradničení, kroužek historický, cvičení na míčích pro děti i dospělé či kurz IN-LINE bruslení, nemluvě o
nových akcích, které se v nových prostorách budou moci uskutečnit).
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