
Hölderlin Eins – 
Dom Kultury w Kleefeld

Hölderlin Eins to dom kultury w Kleefeld, w 
którym odbywają się wydarzenia kultural-
ne i kursy oraz prezentowana jest oferta dla 
dorosłych, dzieci i całej rodziny. Hölderlin Eins 
to miejsce spotkań. 

Grupom, instytucjom i osobom prywatnym z 
Kleefeld oferujemy korzystanie z pomieszczeń.

Witamy serdecznie!  
Cieszymy się, że Hölderlin Eins – Dom Kultury w Kleefeld wzbudził 

Państwa zainteresowanie. Państwa wizyta, pomoc, telefon czy 
wiadomość sprawiają nam wielką radość.

Bürgerverein Kleefeld e. V.

Przez ponad 10 lat Bürgerverein Kleefeld e. V. 
(założony ponownie w 2001) angażował się w 
utworzenie centrum kultury w Kleefeld. Stowar-
zyszenie chciało stworzyć miejsce wspierające 
wspólne spędzanie czasu przez wszystkie grupy 
wiekowe w tej części miasta.
Bürgerverein Kleefeld e.  V. jest od 2018 roku pod-
miotem prowadzącym dom kultury Hölderlin Eins 
i otrzymuje od stolicy kraju związkowego Hano-
weru finansową dotację na ten cel. 
Większość wydarzeń kulturalnych jest organizo-
wanych nieodpłatnie. Aktywna pomoc i pomysły 
to dla nas zawsze powód do radości.

Oferty w Hölderlin Eins

W Hölderlin Eins regularnie są organizowane 
koncerty, seanse kinowe, odczyty, wykłady, 
kursy i realizowany jest program dla dzieci i 
rodzin. 
Podczas koncertów prezentujemy młode mu-
zyczki i muzyków, którzy nie są jeszcze znani 
szerokiej publiczności, ale już tworzą muzykę 
na wysokim poziomie. Wstęp jest zawsze wol-
ny, ale po koncercie prosimy o datek.

www.hoelderlin-eins.de



Kino „Kleefelder Lichtspiele“ 

Na sali kino „Kleefelder Lichtspiele” oprócz 
klasycznych seansów filmowych oferuje także 
filmy w połączeniu z innymi formami sztuki jak 
np. muzyka, taniec, poezja lub wspólne jedze-
nie. W lecie organizowane jest także kino na 
świeżym powietrzu.

Oferty w Hölderlin Eins

Dodatkowo oferujemy odczyty, slam poetycki oraz 
wykłady o ochronie przyrody i zrównoważonym 
rozwoju.

Pozostałe propozycje to kursy dla osób dorosłych 
i dzieci oferowane w siedzibie. Te sięgają od tanga 
po szachy.

Dla dzieci

Dla dzieci i rodzin w każdą 3. niedzielę miesiąca 
organizujemy „czas łasuchowania”. 
Dodatkowo odbywają się przedstawienia 
teatralne, wycieczki oraz kursy muzyczne. 

KINO

www.hoelderlin-eins.de



Możliwości zgłoszenia na 
wydarzenia kulturalne

Informacje o wydarzeniach kulturalnych znajdą 
Państwo (po niemiecku) na stronie 
www.hoelderlin-eins.de/veranstaltungen
Poza tym regularnie rozprowadzamy nasz 
program wśród domostw w Kleefeld. Prosimy 
o zgłaszanie się na wydarzenia kulturalne za 
pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie 
danego wydarzenia. Przed każdą wizytą pro-
simy zapoznać się z aktualnymi informacjami 
związanymi z koronawirusem.  
W razie wątpliwości czekamy na Państwa telefon!

Możliwości korzystania z pomieszczeń 

Pomieszczenia Kulturhaus Kleefeld są otwarte 
dla wszystkich stowarzyszeń, inicjatyw i ludzi 
z Kleefeld. Pomieszczenia są wynajmowane 
przez biuro w Hölderlin Eins. Opłaty za wykor-
zystanie do celów społecznych i prywatnych 
są zróżnicowane. Wszystkie informacje (w 
języku niemieckim) pobiorą Państwo na stro-
nie internetowej w zakładce „Korzystanie z 
pomieszczeń” i „Regulamin korzystania”.
Dom kultury jest w głównej mierze prowad-
zony w ramach wolontariatu. Dlatego bardzo 
ważna jest pomoc w sprzątaniu i umeblowaniu. 

Cieszymy się na spotkanie z Tobą / 

Państwem!

Kontakt

HÖLDERLIN EINS – Kulturhaus
Hölderlinstraße 1
30625 Hannover

Tel. 0511 / 533 27 606
info@hoelderlin-eins.de
www.hoelderlin-eins.de

Godziny otwarcia biura

wtorek + środa
10.00 - 12.00

wtorek + czwartek
14.00 - 18.00
i po uprzednim umówieniu się

Dom kultury nie zna barier. Na dziedzińcu znaj-
duje się parking dla osób niepełnosprawnych i 
odpowiednio przystosowane wejście do windy.

Osoby kontaktowe 

Zespół jest przedstawicielem wszystkich hono-
rowych członków Bürgerverein Kleefeld e. V.

Jelena Gayk
Dzielnicowy kierownik ds. kultury

E-mail: 
j.gayk@hoelderlin-eins.de

Lars Trentmann
Dzielnicowy kierownik ds. kultury

E-mail: 
l.trentmann@hoelderlin-eins.de


