
Activitats Curs 2011-2012 

Mes Data Activitat

Febrer 25.02.12 Assemblea general ordinària de socis

Març 23.03.12 Sant Josep

Sopar de retrobament i inauguració del curs d'activitats del Centre amb socis i amics. 

On: Südpol Köln, Otto Fischerstr. 9, 50674 Köln 
Quan: a les 20.30 hores
Preu: 6€ socis / 8€ no socis

24.03.12 Teatre de titelles: La rateta que escombrava l'escaleta

Animació infantil amb cançons i un teatre de titelles
Sessió adreçada a nens i pares. Cançons en català per disfrutar amb la llengua, conèixer-la i passar-
s’ho bé. L’espectacle de titelles per a infants de 3 a 10 anys.

On: Alterfeuerwache, Melchiorstraße 3, 50670 Köln 
Quan: de 11:00 fins a les 14:00
Preu: nens s/ns: 2/5€ / Pares s/ns: 3/6€ - 2 pares s/ns: 5/8€ 

Abril 21.04.12 Sant Jordi  

Dins del marc de Sant Jordi se celebraran diverses activitats, pel petits i grans de la casa. 

Pels petits: I Jocs Florals Infantils - Taller pels petits: La llegenda de Sant Jordi

Es treballarà la llegenda de Sant Jordi a partir del vocabulari i els elements propis de la història. 
També hi haurà activitats pròpies de cavallers pels infants més moguts. Inclourà també els primers 
Jocs Florals infantils en forma de Concurs de Dibuix.

Pels grans: Taller de danses tradicionals

La vetllada es clourà amb un sopar popular i una tómbola sorpres.

On: Internationales Zentrum, Stolzestraße 1ª, 50674 Köln
Quan:a partir de les 15.00
Preu: es comunicarà

22.04.12 Senderisme – Excursió Nº 1: Des de Schlebusch fins a Thielenbruch 

El Centre Cultural Català de Colònia organitza enguany també excursions de senderisme.  Aquesta  
primera excursió és de 12 km, tot pla. 

Us comunicarem l'hora i punt de trobada. 

23.04.12 Sant Jordi

El  nostre  Centre amb el  suport  de la  llibreria  Agnes Buchhandlung celebrarà aquesta festa tan 
significativa el dilluns 23 d’abril, oferint punts de llibre i la rosa des de les 9.30 fins les 18.00.

També se celebrarà Sant Jordi a Düsseldorf. Us indicarem al seu temps l'adreça de la llibreria.

29.04.12 Diada del País Valencià 

Brunch de germanor amb els socis i amics del PV – Es comunicarà el lloc al seu temps.

http://www.agnesbuchhandlung.de/lesung.html


Mes Data Activitat

Maig 04.05.12 Concert Anna Roig i L’ombre de ton chien, Schlagsaite i Folk Inn + festa final amb DJ Cholo

On: Basement (Herbarthstr., sota la Christuskirche)
Quan: A partir de les 20:00
Preus: 10€ / 7€

06.05.12 Senderisme – Excursió Nº 2: Us avisarem de la ruta i punt de trobada al seu temps.

12.05.12 Taller de cuina  – La cuina de Primavera

Receptes catalanes de tota la vida, amb ingredients de temporada. Dóna continuïtat al curs de 
cuina de tardor. Al final es desgustaran les creacions culinàries. 

On: Internationales Zentrum, Stolzestraße 1ª, 50674 Köln
Quan: de les 15.30 fins les 18.00 hores
Preus: 15€ / 10€

12.05.12 Taller de cuina per nens - “mmm....Boníssim!

Curs de cuina en fred per infants a partir dels 3 anys, amb els pares; pels més grans de 5 anys, ells  
sols.  Es donaran les primeres  nocions  de cuina catalana (ingredients,  plats  típics).  Apredrem a 
cuinar plats senzills catalans. 

On: Internationales Zentrum, Stolzestraße 1ª, 50674 Köln
Quan: de les 11.00 fins les 13.00 hores
Preu: es comunicarà

13.05.12 Ruta catalana per Colònia, a càrrec del catedràtic Tilbert Stegmann

La ruta ens mostrarà obres escultòriques de tres artistes catalans visibles en espais públics de la  
vella ciutat de Köln, i dos museus importants amb obres catalanes, especialment amb un conjunt 
d’escultures del rossellonès Maillol i una col∙lecció de quadres de Tàpies com només les trobem en 
pocs llocs d’Alemanya. Organitza l'Associació de Germanor Colònia-Barcelona. 

26.05.12 Visita Guiada: EL-DE Haus -  Centre de Documentació del Nacionasocialisme de Colònia
Les visites guiades es fan en català.

On: Centre de Documentació del Nacionalsocialisme de Colònia, Appellhofplatz 23-25, 50667 Köln 
Quan: a les 11.00
Preu: Entrada regular / no socis: 5€

Juny 01.06.12 Cinema infantil

Jornada cinèfila pels més menuts. Es projectarà una pel.lícula de dibuixos animats pels més petits, i  
després es realitzarà una activitat relacionada amb la pel.lícula, on es treballi el vocabulari, els  
personatges i sobretot l’expressió oral dels més menuts.

On: es comunicarà
Quan: es comunicarà
Preu: es comunicarà

03.06.12 Senderisme – Excursió Nº 3: Us avisarem de la ruta i punt de trobada al seu temps.

16.06.12 Partit de futbol amb xocolatada

Amb la Penya Blaugrana de Colònia s’organitzarà un partit de futbol entre tots els socis d’ambdues 
entitats  i  simpatitzants  amants  del  futbol  i  de  Catalunya.  La  jornada  s’acompanyarà  d’una 
xocolatada perquè els més menuts puguin formar part de la festa i per recompensar de manera 
deliciosa als esportistes.
Us avisarem del lloc, hora i punt de trobada al seu temps.

23.06.12 Sant Joan

El bon temps convida a celebrar l’arribada de l’estiu amb jocs tradicionals per petits i grans, una 
barbacoa  al  parc  i  les  tradicionals  (i  casolanes)  coques  de  Sant  Joan.En  aquest  acte  donarem 
pràcticament per acabat el primer semestre de l’any, desitjant-nos bon estiu i acomiadant a la 
majoria de socis i simpatitzants que passaran les vacances a Catalunya.
Us avisarem del lloc i horari així com del preu.

Juliol 01.07.12 Senderisme – Excursió Nº 4: Us avisarem de la ruta i punt de trobada al seu temps.
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26.06.12 Senderisme – Excursió Nº 5: Us avisarem de la ruta i punt de trobada al seu temps


