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Актуальну програму рiзноманiтних 
заходiв та  проектiв ти знайдеш на

www.komplex-schuettorf.de

Наш актуальний розклад роботи 
ви знайдете тут:
komplex-schuettorf.de/kontakt/

Молодiжно  культурнuй центр



Привiт!
Ти вже чув, що в КОМПЛЕКСI ти зможеш безкоштовно  
прийняти участь в численних гиртках та проектах вiльного 
дня? Завiтай до нас та подивись сам!

Наш молодiжно культурний центр КОМПЛЕКС пропонуе  рiзнi 
акiцi. В той же час кожний рiк тут проводяться бiльше нiж 
70 заходiв.  Вiд захoплюючого кiнофiльму, цiкавого дитячого 
театру до виступу  артистiв кабаре чи  унiкальних концертiв, 
кожний знайде щось для себе. 

Наш вiдкритий молодiжний майданчик запрошуе тебе 
провести разом час. Завдяки рiзноманiтним проектним дням 
ти отримаеш новi можливостi проведення вiльного часу. 

Ти маеш iдею для органзацii проекта чи гуртка, та хочеш 
втiлити це в життя? Без проблем! Ми допоможемо тобi.

Ласкаво просимо!
Твоя команда КОМПЛЕКСА

Робота з молоддю, aкцii ,,зроби сам,, , готуемо 
iнтернацiональнi страви, величезний  вибiр 
настiльних та карткових iгр,  компьютернi iгри вiд  
Nintendo Switch, FIFA турнiри на PS4 до Virtual Reality 
Games, проектнi днi, спiльнi поiздки, сад-огород, Chill 
Room, вiдкритий молодiжний клуб «чай та кава»

Курс нiмецького, навчання 
керiвникiв молодiжних груп, 
педагогiчнi заходи вiльного 
часу та поiздки, план 
заходiв, татральний гурток, 
робоча група »полiтоcвiта»

Цирк «Вихор», культурнi 
заходи для дiтей, рок та поп 
хор, Цiкадумда концертна 
iнiцiатива, музична спiлка, 
мiсце  для репiтицiй, 
проба гри на музичних 
iнструментах

Кiкбоксiнг, танцювальний 
клаc, стандарт та хiр-
хоп, настiльний футбол, 
дартс, настiльный тенiс, 
баскетбол

Дитячий клуб, програма 
на канiкули, проведення 
канiкул, дитячi концерти, 
дитячий театр

Театральна група, група  вiльного дня для людей з 
обмеженими можливостями, освiтнi семiнари  для 
людей з обмеженими можливостями,  кулiнарний 
гурток

Кiноклуб, вiкторина, 
дитячий театр, сатира, 
театр, концерти, свято лiта, 
Шюторфский рок, маiгя 
зимового Шюторфа
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