Interactieve tentoonstelling
natuur van Nepal

over

de

cultuur

en

o.a. thangka's, muziekinstrumenten, kledij, maskers, handicrafts,
maquette, ...en dit op maandag-vrijdag 13:00-17:00 en zaterdag
10:00-17:00, gratis toegang in de Zolders Hof Lanchals, Oude Burg
23, 8000 Brugge
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Workshop voor kinderen (7-12 jarigen)
Zaterdag 27/11/2010 14u30-16u00 : Nepalworkshop
Woensdag 01/12/2010 14:00-15:30 en zaterdag 04/12 14:30-16:00:
Muzikaal de Himalaya rond in de Zolders Hof Lanchals, Oude Burg 23,
8000 Brugge. Gratis toegang, maar inschrijven verplicht: 0477/72.26.25
of mail sturen naar ingmar@bscj.be

Nepalese kookavond
Vrijdag 03/12/2010 om 20:00 (volwassenen) en zaterdag 04/12/2010 om
19:00 (14-18 jarigen) in de Leskeuken Hof van Watervliet, Oude Burg
27, 8000 Brugge. Kostprijs: 10 euro, inschrijven verplicht:0488/380277
of mail sturen naar himalayanprojects@gmail.com

Filmvertoning 'Kagbeni' (Nepalese speelfilm–Engels ondertitelt)
Woensdag 08/12/2010 om 20:00 in Zaal 14, Oude Burg 27, 8000 Brugge
Gratis toegang, maar inschrijven verplicht: 0488/380277 of mail sturen
naar himalayanprojects@gmail.com

En nog meer…

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 december staan we naar jaarlijkse
gewoonte op de GESCHENKENBEURS van OXFAM in de Hallen van het Brugse
Belfort op de markt (de benedenzaal Jan Garemijn) en dit op vrijdag van 14u
tot 19u, op zaterdag en zondag kun je er terecht vanaf 10.00u tot 19.00u.
Naast alle oxfam voedingsprodukten kun je er ook terecht voor Fair-trade
geschenken en staan er buiten wij met met onze Nepalese en Tibetaanse
artisanale producten ook enkele externe standhouders, dit allemaal in de
sfeer van kunstambachten: glasblazer, vilten hoedenmater, kunst op textiel,…
demonstreren hun kunde.
In onze Oxfambar kan je terecht voor een belegd broodje, een pompoensoep,
een vegetarische rijstschotel, de Oxfam curry schotel of een croque
monsieur. Je degusteert er wijnen, je proeft bier (blond of bruin) of je
geniet van een stukje taart met een (h)eerlijke koffie.

Namaste geachte donors, sponsors en sympathisanten,

Het jaar bijna ten einde en terug in het land voor nog wat speciale
programma’s hier ten lande. Natuurlijk is er ook weer heel wat
gebeurt op onze projecten in Nepal maar het nieuws hierover komt
uitgebreid aan pas in onze volgende grote nieuwsbrief van 2011.

Onze Interactieve tentoonstelling.
Allereerst de openingsreceptie:
Op het programma: rondleiding
doorheen de tentoonstelling
met uitleg, randanimatie en een
Nepalese receptie.
Afspraak: vrijdag 26/11/2010
om 19u30
Plaats: Hof Lanchals, Oude Burg
23, 8000 Brugge (achter de
Halletoren)
Inschrijven kan door een mail
te sturen naar ingmar@bscj.be
of
himalayanprojects@gmail.com
met vermelding van je naam en
aantal personen. Gratis toegang maar inschrijven verplicht wegens
beperkt aantal deelnemers !

