“Artistik für Kinder - Ukraine & Friends”
kostenloses Sportangebot für Kinder ab 8 Jahren
Die Info kann an alle ukrainischen Familien mit Kindern weitergegeben werden!

Was?

Kommt vorbei und probiere Dich in Akrobatik aus!
Professionelle Artist*innen, wie Jasper, zeigen Euch mit viel Spaß artistische Übungen,
die auch ohne große Fitness aber mit viel Spaß ausgeführt werden können.
Ob Jonglage, Balancieren wie Handstand oder Calisthenics:
Es ist bestimmt was dabei, das Dir Freude macht.
Ihr braucht keine Vorkenntnisse - einfach mitmachen!

Wann?

jeden Mittwoch von 16.00 bis 17.30 Uhr

Wo?

KulturMarktHalle e.V..
Hanns-Eisler-Str. 93
10409 Berlin- Prenzlauer Berg

Eure Ansprechpartner*in bei Fragen:
Margarete Goj: Tel.: 0176/26 82 39 72,
goj@pfeffersport.de
Ludger Lemper: Tel: 01758606409
ludger@kulturmarkthalle-berlin.de
Das Angebot ist ein Teil des Projektes "Ukraine Sport
Support“, eine Kooperation von Pfeffersport e.V. und der
KulturMarktHalle e.V. finanziell unterstützt durch und

Pfeffersport e.V.
ist Berlins größter inklusiver Sportverein. Wir bieten Sport für alle an und setzten und für Vielfalt ein. Für uns stehen der Teamgeist und d
Fairness im Vordergrund.
Die KulturMarktHalle e.V.
ist ein offener Ort für die Nachbarschaft im Prenzlauer Berg mit einem vielfältigen Kultur- und Begegnungsangebot - und nun auch
inklusivem Sport! Ein aktives Mit- und Füreinander ist unser Beitrag zu einer offenen und diversen Gesellschaft.

«Мистецтво дітям – Україна та друзі»
безкоштовна спортивна пропозиція для дітей від 8
років
Цю інформацію можна надіслати всім бажаючим сім'ям з дітьми - з
обмеженими можливостями та без них!

Що?
Приходьте та спробуйте свої сили в акробатиці!
Професійні художники, як-от Джаспер, весело показують вам мистецькі вправи,
який також можна виконувати без великої фізичної
підготовки, але з великим задоволенням.
Незалежно від того, жонглюєте, балансуєте, як стійка
на руках, чи калестеніка:
Там точно є щось, що робить тебе щасливим.
Вам не потрібні попередні знання – просто
приєднуйтесь!
Коли? щосереди з 16:00 до 17:30
Де?

KulturMarktHalle e.V..
Hanns-Eisler-Str. 93
10409 Berlin- Prenzlauer Berg

Ваш контакт із запитаннями:
Маргарете Гой: тел.: 0176/26 82 39 72,goj@pfeffersport.de
Людгер Лемпер: тел.: 01758606409, ludger@kulturmarkthalle-berlin.de
Ця пропозиція є частиною проекту «Підтримка українського спорту», співпраці між Pfeffersport
e.V. та KulturMarktHalle e.V., за фінансової підтримки
Pfeffersport e.V. і є найбільшим інклюзивним спортивним клубом Берліна.
Ми пропонуємо спорт для всіх і прагнемо до різноманітності. Для нас
командний дух і чесність є головними.
KulturMarktHalle e.V. — це відкрите місце для сусідів у Пренцлауер-Берг із різноманітною культурою та зустрічами, а

тепер також і інклюзивним спортом! Активна єдність і підтримка є нашим внеском у відкрите та різноманітне
суспільство.

