
 

DEPARTAMENTUL COPII, TINERI, ȘCOALĂ ȘI CULTURĂ vă SALUTĂ 

și vă prezintă oferta de petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți! 

Ne găsiți în Casa Tineretului (Haus der Jugend) de pe Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagen și oferim copiilor 
și adolescenților multiple posibilități de petrecere a timpului liber. 

Oferta noastră pentru copii mici: 

• Întâlniri pentru bebeluși (pentru bebeluși + copii mici între 0 -2 ani împreună cu părinții) 
• Periodic proiecții de cărți pentru copii (începând cu vârsta de 3 ani) 
• Periodic spectacole de teatru (de păpuși) (începând cu vârsta de 4 ani)  

Oferta noastră pentru copii: 

• Activități de grup în Casa Tineretului (începând cu vârsta de 6 ani) 
• Cursuri și activități de grup în cadrul programului atelierului kreARTiv (începând cu vârsta de 6 ani) 
• Activități în timpul vacanțelor (începând cu vârsta de 6 ani) 
• Kids-Klub în Centrul pentru tineret (începând cu vârsta de 7 ani) 
• Kids-Treff în Centrul pentru tineret (începând cu vârsta de 7 ani) 
• Proiecte 

Oferta noastră pentru copii mai mari și adolescenți: 

• Oferte de petrecere a timpului liber pentru public (începând cu vârsta de 12 ani) în localitățile: 
 În Centrul pentru tineret Godshorn 

Haupstraße 3a / 30855 Langenhagen / Telefon: 0511.78 53 760 
 În Centrul pentru tineret Wiesenau 

Fuhrenkamp 3-5 / 30851 Langenhagen / Telefon: 0511.74 03 729 
 În Centrul pentru tineret Kaltenweide 

Kananoher Straße 23b / 30855 Langenhagen / Telefon: 0511.771242 
 În Centrul pentru tineret Schulenburg/Engelbostel (începând cu a doua jumătate a anului 2021) 

Amtsweg 1 / 30855 Langenhagen / Telefon: 0174.3417203 
• Oferte în cadrul atelierului kreARTiv, activități în timpul vacanțelor și proiecte 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mai multe informații despre ofertele noastre primiți personal în Casa Tineretului sau prin telefon la numărul 
0511.7307 9950 (luni între orele 7.30 – 18.00, marți - joi între orele 9.00 – 17.00 și vineri între orele 9.00 – 14.00), 
pe www.kiju-langenhagen.de sau în newsletter-ul nostru. 

În cazul tuturor ofertelor și evenimentelor, pentru noi este importantă participarea copiilor și adolescenților. 

  Vă așteptăm pe dumneavoastră și pe copii dumneavoastră! 

              Echipa Departamentului copii, tineri, școală și cultură 

http://www.kiju-langenhagen.de/

