
Програма
дозв�лля

5. - 14. травень 2022

Ласкаво 
просимо до

https://t.me/kreativhaus_ukraine

kreativhausberlin

@kreativhausberlin

kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de   |   Tel.: 030 23 80 91-3



Ласкаво 
просимо до

17:00 Шиття і спілкування

17:00 Mовне кафе

              05/05 ЧЕТВЕРГ

              04/05 СЕРЕДА

             07/05  СУБОТА

10:30 Дитячий музей «Лабіринт»

16:30 Гра Бундесліги:  Герта БСК - Майнц 05

08/05 НЕДІЛЯ

13:30 Музична казка «Петро і Вовк»

4.
 -8

. т
ра

ве
нь

 2
02

2

ПРИМІТКА: кількість місць обмежена! 
 Реєстрація електронною поштою на

kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de до
6 травня з назвою пропозиції +

кількість учасників (дорослі та діти) 
Ми надішлемо вам підтвердження!

https://t.me/kreativhaus_ukraine

kreativhausberlin

@kreativhausberlin

kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de   |   Tel.: 030 23 80 91-3



Ласкаво 
просимо до

https://t.me/kreativhaus_ukraine

kreativhausberlin

@kreativhausberlin

kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de   |   Tel.: 030 23 80 91-3

17:00 Шиття і спілкування

17:00 Mовне кафе

              12/05 ЧЕТВЕРГ

              11/05 СЕРЕДА

             14/05  СУБОТА

11:00 Оглядова екскурсія містом

14:00 курс малювання
14:00 Відвідування Берлінського зоопарку
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ПРИМІТКА: кількість місць обмежена! 
 Реєстрація електронною поштою на

kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de до
6 травня з назвою пропозиції +

кількість учасників (дорослі та діти) 
Ми надішлемо вам підтвердження!



04/05 СЕРЕДА

   Fischerinsel 3
 10179 Berlin 

17:00  Шиття і спілкування

17:00  Mовне кафе

E-Mail: kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de    |    Tel.: 030 23 80 91-3

Для жінок та дівчат від 7 років.
Aдреса: Діалог 101, Koepenicker Strasse 101, 10179 Берлін

У нашій відкритій швейно-ремісничій майстерні зацікавлені дівчата
та жінки можуть навчитися користуватися швейними машинами та
різноманітним текстилем, виготовляти власний одяг, наволочки для
подушок чи інші красиві речі, ремонтувати та переробляти старий
текстиль, а також зібратися та познайомитися одна з одною.
Швейні матеріали та тканини є в наявності.

Контактною особою цієї пропозиції є Юлія Бюргель. Якщо ви
зацікавлені - надішліть електронного листа на адресу:
 wikoku-kreativhaus@fippev.de 

05/05 ЧЕТВЕР

Вік: Дорослі і дітей з 5 років 
Aдреса: Evangelische Schule, Wallstraße 32, 10179 Berlin

У мовному кафе ми разом робимо спроби заговорити німецькою.
Поки дорослі навчаються, діти можуть вивчати німецьку мову в
ігровій формі - або випустити пар на ігровому майданчику.

Контактною особою цієї пропозиції є Юлія Бюргель. Якщо ви
зацікавлені - надішліть електронного листа на адресу: 
wikoku-kreativhaus@fippev.de 

Ласкаво 
просимо до



07/05 СУБОТА

16:30  Гра Бундесліги: 
            Герта БСК - Майнц 05

Ви завжди хотіли відвідати футбольний матч
наживо на великому стадіоні?  Ми запрошуємо вас
на матч Бундесліги між командами Herrtha BSC
Berlin та FSV Mainz 05 на Олімпійському стадіоні!

Вік: від 10 років
Місце зустрічі та відправлення:
KREATIVHAUS 
Fischerinsel 3
10179 Berlin 

   Fischerinsel 3
 10179 Berlin 

10:30  Дитячий музей «Лабіринт»
Вчимося власноруч: така філософія дитячого музею «Лабіринт».  
Чи то торкатись, чи пробувати, стрибати або лазити, складати та
розминати, нюхати, бігати, слухати, бачити, питати, кричати,
думати чи розслаблятися – у цьому інтерактивному,
пригодницькому центрі діти можуть навчатися граючи.

Вік: від 3 до 12 років
Місце зустрічі:
Labyrinth Kindermuseum Berlin in der Fabrik Osloer Straße
Дитячий берлінський музей «Лабіринт» на заводі Ослоерштрассе
Osloer Strasse, 12
13359 Берлін

E-Mail: kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de    |    Tel.: 030 23 80 91-3

Ласкаво 
просимо до

ПРИМІТКА: кількість місць обмежена!  Реєстрація електронною
поштою на kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de до 6 травня з
назвою пропозиції + кількість учасників (дорослі та діти) 

Ми надішлемо вам підтвердження!



08/05 НЕДІЛЯ

   Fischerinsel 3
 10179 Berlin 

13:30  Музична казка «Петро і Вовк»

Леви, осли, кенгуру, навіть скам’янілості - в інструментах
Konzerthausorchester ховається чимало тварин.  Каміль Сен-Санс
відкрила їх усіх і святкує «Карнавал тварин».  Камерна музична
версія з текстом Лоріота та наших артистів у резиденції Лукаса та
Артура Юссена на фортепіано – це щось неймовірне для
дорослих і малих. 

Вік: від 8 років
Місце зустрічі:
Konzerthaus Berlin 
Gendarmenmarkt 
10117 Berlin 

E-Mail: kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de    |    Tel.: 030 23 80 91-3

Ласкаво 
просимо до

ПРИМІТКА: кількість місць обмежена!  Реєстрація електронною
поштою на kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de до 6 травня з
назвою пропозиції + кількість учасників (дорослі та діти) 

Ми надішлемо вам підтвердження!



11/05 СЕРЕДА

   Fischerinsel 3
 10179 Berlin 

17:00  Шиття і спілкування

17:00  Mовне кафе

E-Mail: kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de    |    Tel.: 030 23 80 91-3

Для жінок та дівчат від 7 років.
Aдреса: Діалог 101, Koepenicker Strasse 101, 10179 Берлін

У нашій відкритій швейно-ремісничій майстерні зацікавлені дівчата
та жінки можуть навчитися користуватися швейними машинами та
різноманітним текстилем, виготовляти власний одяг, наволочки для
подушок чи інші красиві речі, ремонтувати та переробляти старий
текстиль, а також зібратися та познайомитися одна з одною.
Швейні матеріали та тканини є в наявності.

Контактною особою цієї пропозиції є Юлія Бюргель. Якщо ви
зацікавлені - надішліть електронного листа на адресу: 
wikoku-kreativhaus@fippev.de 

12/05 ЧЕТВЕР

Вік: Дорослі і дітей з 5 років 
Aдреса: Evangelische Schule, Wallstraße 32, 10179 Berlin

У мовному кафе ми разом робимо спроби заговорити німецькою.
Поки дорослі навчаються, діти можуть вивчати німецьку мову в
ігровій формі - або випустити пар на ігровому майданчику.

Контактною особою цієї пропозиції є Юлія Бюргель. Якщо ви
зацікавлені - надішліть електронного листа на адресу:
wikoku-kreativhaus@fippev.de 

Ласкаво 
просимо до



14/05 СУБОТА

Під час цієї екскурсії ми покажемо вам найзахопливіші куточки
Східного Берліна. Під час невимушеної прогулянки ми відкриваємо
для себе місцевість навколо Фішерінзеля, Александерплац і Унтер-
ден-Лінден у поєднанні з інсайдерською інформацією.

Вік: від 16 років
Місце зустрічі:
KREATIVHAUS 
Fischerinsel 3
10179 Berlin

Малювання на свіжому повітрі: ручки, олівці,
фарби в саду на Рибацькому острові.  Ми
надихаємо один одного, занурюємося у світ
фантазії. Художник (Izabela Nowak)
направлятиме вас у малюванні.
@socialartlab @izabelanowakdesign 

 Вік: від 18 років
 Місце зустрічі:
 KREATIVHAUS 3
 10179 Berlin

   Fischerinsel 3
 10179 Berlin 

11:00  Оглядова екскурсія містом

14:00 курс малювання

E-Mail: kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de    |    Tel.: 030 23 80 91-3

Тривалість: приблизно 2 години
Мова: німецька та українська/російський

ПРИМІТКА: У разі поганої погоди
скасування за добу до початку туру.

Ласкаво 
просимо до

ПРИМІТКА: кількість місць обмежена!  Реєстрація електронною
поштою на kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de до 12 травня з
назвою пропозиції + кількість учасників (дорослі та діти) 

Ми надішлемо вам підтвердження!

https://www.instagram.com/izabelanowakdesign/


14/05 СУБОТА

Разом ми хочемо відвідати улюблених тварин у Берлінському
зоопарку або познайомитися з невідомими раніше видами –
пригодницький світ тварин не перестає дивувати відвідувачів.

Вік: від 5 років
Місце зустрічі:
Risa Chicken 
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin

   Fischerinsel 3
 10179 Berlin 

14:00  Відвідування Берлінського зоопарку

E-Mail: kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de    |    Tel.: 030 23 80 91-3

ПРИМІТКА: кількість місць обмежена!  Реєстрація електронною
поштою на kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de до 12 травня з
назвою пропозиції + кількість учасників (дорослі та діти) 

Ми надішлемо вам підтвердження!

Ласкаво 
просимо до


