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Dear Friends,
We would like to invite you to the first party of the summer. In Hungary it is Children's Day. We will be having an all day
celebration including many creative workshops (drama, creative writing, folk dance, arts & crafts, little kitchen for
children, etc) for children. For adults there will be delicious Hungarian food, BBQ, beer garden and also
a special performance at 4 pm by Blaha Theater - American-Hungarian Theater.
Tickets: $10/person (family discounts available) Time Sunday, May 29 · 11:00am - 6:00pm Location American
Hungarian Citizens League (garfieldi Magyar Klub) 21 New Schley St Garfield, NJ 07026 ************** Magyar
Gyereknap kreatív programokkal - felnôtteknek piknik, BBQ, sörkert Érkezik a nyár, itt a szép idô. Mindenkit szeretettel
várunk egy igazi amerikai-magyar családi programra a szabadban Garfieldra, New Jersey-be. A gyereknap alkalmából
sokféle gyerekfoglalkozással készülünk: drámapedagógia, zene- és táncfoglalkozás, néptáncoktatás, vizuális
képzômûvészeti mûhely, arc- és testfestés, kreatív meseolvasás és -írás, a "konyha kis ördögei"-foglalkozás - sütitrükkök
kicsiknek!
A felnôtteket sörkert, BBQ és finom magyar ételek várják! Délután 4-kor bemutatkozik a Blaha Theater - AmerikaiMagyar Színház!
Belépô: $10/fô (családoknak kedvezmény) ***$10/fô, de 3 fônél és felette (családok esetén) kedvezményt adunk (3 fô
$25, 4 fô $30, stb..) 2 év alatt ingyenes. A jegyárban benne vannak a gyerekfoglalkozások (11 am - 4 pm), a
felnôtteknek pedig egy színpadi elôadás (jelenetsorozat) megtekintése... és még sok-sok meglepetés!:-))
A garfieldi Magyar Klub egy kis szökôkúttal ellátott tó mellett van, nagyon kellemes környezetben. Manhattantôl kb. 30
percre található, vonattal a Penn Stationtôl kb. 26 perc (Secaucusnál kell átszállni), a klub melletti Plauderville-nél kell
leszálni.
Mindenkit szeretettel várunk!

http://transartarea.com
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