Artykuł pochodzi ze strony
http://www.zig.eco.pl/a159_kalendarium_imprez_seym.html

Kalendarium Imprez SEYM
Bartłomiej Chodyń, 06.10.2009

Przedstawiamy kalendarium imprez organizowanych w październiku przez Stowarzyszenie Entuzjastów
Yerba Mate (SEYM) - partnera Zielonej Inicjatywy Gospodarczej.
Witajcie Drodzy Miłośnicy Piękna!
Nadeszła jesień, liście ze sobą niesie i rozsypuje na wietrze w tysiącach barw...Zapraszamy w dalszą podróż,
aby zbierać plon serc.
Bardzo dziękujemy za Wasze zainteresowanie imprezami i kolejne pomysły na spotkania, aby podzielić się
własną pasją!!!
Życzę Wam spokoju i sił do życia w codzienności.
Oto kolejny sekret herbaciany:
Najsłynniejszą białą herbatą świata jest Yin Zhen (czyt. jin zen), czyli srebrna igła. Legenda powiada, że w
XII wieku zbierały ją damy dworu cesarskiego w białych, jedwabnych rękawiczkach. Herbata niegdyś była
przeznaczona tylko dla ścisłej rodziny cesarskiej.
Kalendarium Imprez SEYM - październik 2009
- Yerba Mate Zielone Złoto Indian
czas: 10.10. 2009 (sobota), g. 18:00
miejsce: Herbaciarnia "CZARKA", ul. Floriańska 13, Kraków (Centrum)
szczegóły: http://www.seym-mate.org.pl/aktualnosci.php?function=show_all&no=139
wstęp: wolny
- Dekalog Miłośnika Herbaty
czas: 16.10. 2009 (piątek), g. 17:00
miejsce: Biblioteka Publiczna Filia nr 3, ul. Komorowskiego 11, Kraków (Salwator)
szczegóły: http://www.seym-mate.org.pl/aktualnosci.php?function=show_all&no=149
wstęp: wolny
- Afirmacja serca z gongiem i misami "śpiewającymi"
czas: 17.10.2009 (sobota), g. 17:00
miejsce: Sanghaloka, ul. Augustiańska 4, Kraków (Kazimierz)
szczegóły: http://www.seym-mate.org.pl/aktualnosci.php?function=show_all&no=147
wstęp: 30 zł.
- Yerba Mate Day - Festiwal
czas: 23.10.2009 (piątek), g. 17:00
miejsce: Klub "ARKA", Al. 29-go Listopada 50, Kraków (obok Uniwersytetu Rolnicznego)
szczegóły: http://www.seym-mate.org.pl/aktualnosci.php?function=show_all&no=150
Wstęp: 5 zł.

- Yerba Mate Zielone Złoto Indian
czas: 30.10. 2009 (piątek), g. 18:00
miejsce: Herbaciarnia "HERBA THEA",ul. Kupa 2, Kraków (Kazimierz)
szczegóły: http://www.seym-mate.org.pl/aktualnosci.php?function=show_all&no=146
wstęp: 10 zł.
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: b.chodyn@gmail.com
W przypadku większych grup prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: Bartłomiej Chodyń, 502-931-131.
Osoby zainteresowane współpracą i podzieleniem się swoją pasją, talentem serdecznie prosimy o kontakt.
Wszelkie propozycje wieczorków poetyckich, pokazu zdjęć z podróży, projekcje filmów i inne szalone
projekty - mile widziane :)

