
Діти хочуть мати право голосу. У них є чудові ідеї, 
палкі бажання, і вони спостерігають за політичними 
подіями набагато уважніше, ніж зазвичай вважають 
дорослі. На виставці «Листи дітей до канцлера» 
представлені листи до Віллі Брандта, датовані 
політично вибуховим 1972 роком.

У дбайливо оформлених листах діти в письмовій 
формі вболівають за канцлера, лають його 
політичних опонентів і з відчуттям полегшення 
вітають його з перемогою на виборах.

У нашій письменницькій майстерні «Листи до 
міського голови» ви зможете самостійно написати 
листа до міського голови Любека Яна Лінденау – і ви 
неодмінно отримаєте відповідь! Більш детальну 
інформацію ви знайдете всередині.

www.willy-brandt-luebeck.de 

БУДИНОК-МУЗЕЙ ВІЛЛІ БРАНДТА 
В ЛЮБЕКУ

Федеральний канцлер
Фонд Віллі Брандта

ЛИСТИ ДІТЕЙ ДО
КАНЦЛЕРА
ВИСТАВКА ДЛЯ ДІТЕЙ, МОЛОДІ ТА 
ДОРОСЛИХ

з 4 липня по 14 серпня 2022 року | 
щодня з 11 до 18 год
Будинок-музей Віллі Брандта в Любеку | 
Кьонігштрассе 21

Вхід вільний
© AdsD/Фонд Фрідріха Еберта

«Шановний пане федеральний 
канцлер! Нам потрібно більше 
дитячих садочків».

Мартіна з Ганновера

«Любий Віллі Брандт!
Будь ласка, залишайся при владі».

Ізабель, 6 років

«Якби я могла голосувати, 
то я б проголосувала за 
Вас, але не можу, бо мені 
всього дев’ять років».

Сабіне Франціска



ТЕАТР РУХІВ 
«АКРОБАТИЧНІ 
КРИЛА – ГРАЙЛИВІ 
МАГІЧНІ СИЛИ»

з викладачкою танців 
Роньєю Штегманн

25.7. | 26.7. | 27.7.
з 10 до 12 год | від 5 до 8 років
з 13:30 до 16:30 год | з 9 до 12 років

КАЗКИ В МУЗЕЙНОМУ 
САДУ «РАДІСТЬ ВІД 
ЧИТАННЯ»

з казкаркою
Анною Мальтен

3.8. | 5.8. | 10.8. | 12.8.
о 15 год. | від 3 до  
10 років

ПИСЬМЕННИЦЬКА 
МАЙСТЕРНЯ «ЛИСТИ 
ДО МІСЬКОГО ГОЛОВИ»

з книжковим піратом
Мартіном Грісом

9.8. | 10.8.
з 9:30 до 13 год | від 8 до 12 років

«МОРЕЧКО» З 
КОРАБЕЛЬНИМ 
ЩУРОМ КОНЦІЛІУСОМ

та Любецьким водним 
театром маріонеток

14.8.
о 14:30 | від 4 років

Додаткова інформація на сайті
www.willy-brandt-luebeck.de
Участь та вхід вільні.
Обов‘язкова реєстрація за  
телефоном 0451/122 425 0

Застосовуються чинні правила гігієни.
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ЛІТНЯ ПРОГРАМАЛІТНЯ ПРОГРАМА

ДЛЯ ДІТЕЙДЛЯ ДІТЕЙ
ЛІТНЯ ПРОГРАМАЛІТНЯ ПРОГРАМА

ДЛЯ ДІТЕЙДЛЯ ДІТЕЙ


