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Сторінка на сторінці 1

Преміум-класу Ціна на проживання Інформація про зміст

A1: 5 EUR Підтримка 5,20 €

A2: Сумка з камільйо-льон 10,00 €

5,20 €

A4: Камільо Кіно Картка Ваучера 10,40 €

A5: 50 євро Підтримка 52,00 €

80,00 €

Сума може бути задекларована для цілей оподаткування 
в 2023 році шляхом подання звіту про рахунки до 
відповідної податкової інспекції у разі щорічної 
компенсації заробітної плати.
Ми дуже дякуємо вам за цей внесок. Особливо, якщо 
непросто підняти ці 5 гривень. @Jugendliche: Ви також 
можете зібрати разом! Лол.
Куплена сумка буде депонована в кінотеатрі Camillo 
Cinema (Handwerk 13) і може бути піднята особисто до 
31.12.2023 в кінотеатрі. Поточну програму кіно можна 
знайти за адресою: 
https://www.camillo-goerlitz.de/programm/

A3:  Фрази | Слова | Ідеї | Думки - які ще 
потрібні світові!
140 букв або ікон, щоб побачити світ.

За 10 секунд ваша заява буде показана за два дні до 
нашого головного фільму в майбутньому Камільо-
Соммеркіно 2023. Команда Camillo розгляне пропозиції, і 
зрозуміло, що расизм, сексизм, антисемітизм і ЛГБТКІА + 
ворожість не є фразами, словами, ідеями і думками, які 
світ все ще потребує.
Ваучери можна забрати і викупити в касі за 30 хвилин до 
початку фільму. Поточну програму кіно можна знайти за 
адресою https://www.camillo-goerlitz.de/programm/ і 
бронювання можливі через 
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/
За допомогою цього сертифіката пожертвування проект 
безпосередньо і призначений, і сума може бути заявлена 
для цілей оподаткування в 2023 році. Сертифікат 
пожертвування буде надіслано електронною поштою. 

A6: Canapa -> Приватний | Потоковий портал 
CamilloKino Görlitz

Місцева соціокультура Герліца також актуальна - тобто: 
AP-Tu-Deit:-) Наша потокова пропозиція запрошує вас 
подивитися кращі і відмінні фільми категорії Артхаус за 
межами нашого кінотеатру.

https://www.camillo-goerlitz.de/programm/
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/
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80,00 €

A8: Дитячий кінофільм 260,00 €

A9: Камільо Кінозал Прокат 350,00 €

A10: Підтримка 500 євро 520,00 €

B1: Квитки на фестиваль Zuvi 104,00 €

1.250,00 €

A7: Canapa -> Включення | Ваш потоковий 
подарунок для соціального інституту на Ваш 
вибір

Кіно - це культура! І хороші фільми надихають і піднімають 
питання. За допомогою цієї премії ви можете / ви можете 
пожертвувати інститут молодіжної роботи, школу або 
будинок для пенсіонерів, і це потім використовує нашу 
пропозицію Canapa протягом дванадцяти місяців. Canapa 
є потоковим порталом CamilloKino Görlitz.
За допомогою цього бонусу ви можете пригостити дитячу 
або молодіжну групу до 40 дітей, включаючи 
супроводжуючих осіб приємним кінотеатром вдень. Фільм 
підбирається за домовленістю.

Будь то день народження або компанія Різдвяна вечірка. З 
цією нагородою, наш проект спеціально і цілеспрямовано 
підтримується, і в свою чергу наш кінозал буде доступний 
для вас в листопаді або грудні 2023 року. З радістю також 
з нашим тоді показаним художнім фільмом як приватною 
презентацією. Можливі дати: Вівторок - субота.
Цей внесок забезпечує пряму та цілеспрямовану 
підтримку проекту. Сума може бути задекларована для 
цілей оподаткування в 2023 році шляхом подання звіту 
про рахунки до відповідної податкової інспекції у разі 
щорічної компенсації заробітної плати.

Бачення майбутнього відкриють свої двері в 2023 році з 9 
червня по 18 червня. Окрім резиденцій, виставка буде 
наповнена роботами обраних претендентів. Звичайно, там 
також буде пивний сад, щоб затриматися і багато 
програмних елементів. З фестивальним квитком у вас є 
доступ до виставки так часто, як ви хочете, і ваш вхід на 
ВСІ заходи також гарантований! [URL=https://www.zuvi-
festival.de/ ]Більше про фестиваль.

B2: Оригінальна картина Доріс дерево 
"Ллапаллома", 30х40см

Доріс Баум - художник, який займається портретами, 
картинами та постановками Марії. Доріс Баум вже був 
прихильником першого спільного проекту «n-mobil» в 
Герліц-Згожелці і відкритий для публіки. Наша кампанія 
підтримує Доріс Баум з роботою: Lllapalloma.
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178,50 €

2.000,00 €

1.860,00 €

1.750,00 €

20,00 €

C2: Рабрика Мед з власного виробництва 10,00 €

47,00 €

C4: Сорочка "Рабрика" 20,00 € Сорочка також для не Rabrykant:innen.

C5: Оренда номера Рабрика 650,00 €

B3: Художня друк Доріс дерево "Я думаю 
так, я", 60х80см

Доріс Баум - художник, який займається портретами, 
картинами та постановками Марії. Доріс Баум вже був 
прихильником першого спільного проекту «n-mobil» в 
Герліц-Згожелці і відкритий для публіки. Наша кампанія 
підтримує Доріс Баум з роботою: Я думаю, я так і є.

B4: Оригінальна робота Luca Thiel_Title: 
Гліфи "Гліфи"

Молодий художник Лука Тіль, також відомий під своїм 
псевдонімом «Kunstwärther Thiel», перебуває в Герліц з 
2019 року. Перш за все, його радикально інноваційний 
стиль і постійний пошук форми і авангардної естетики 
характеризують його.

B5: Серія "Браун" Олександра Шредера, 
набір, 12 штук, 20х30см без рами, 
обрамлений 40х50см, вкл.

Олександр Шредер, ймовірно, є одним з новачків Герліца і 
вже вражає своїм казковим виглядом. Його почуття 
настрою і його особистий зв'язок зі Східною Саксонією 
створюють дійсно значущі перспективи. Серія «Браун» 
доступна в якості преміум-класу, як оригінальні 
фотографії. Серія тут дуже довга.

B6: Аме Карденас "Квітка ліпень", 
80смх100см, п.акр.

Роботи Аме Карденас розриваються силою. Їх чисті лінії, 
бетонні форми і яскраві кольори часто показують 
життєстверджуючі мотиви. Його часто надихають своєю 
кубинською Батьківщиною.

C1: Міжкультурна кулінарна та 
хлібопекарська книга

Ця премія - це кулінарна та хлібопекарська книга, 
створена в Рабриці.
З власним виробництвом меду ми також хочемо 
підтримати проект з точки зору смаку.

C3: 3 година воркшоп жива звукова 
технологія

З цим бонусом ви є частиною групи з 5 осіб. Через три 
години з'явиться уявлення про світ живих звукових 
технологій.Жерн також, щоб віддати:-)

З цим преміум-класом пов'язана оренда номера на один 
день/вечір в Рабриці.
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