befolkningen fått kämpa för att utvinna vattenkällorna
Se mer aktiviteter i Las Palmas
på bästa vis, ta tillvara på regnvatten och tillämpa många
olika tekniker för att kunna överleva.
Karin Bertilsson håller föredrag om sötvattnets historia
och berättar om vattentillgång, mineralvattenkällor,
kurhotell för att dricka ”brunn” och avsaltning i moderna
tider.
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Följ med oss ut i Europa.
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FILMKVÄLLAR I San Agustín

Fritt inträde! Lunch serveras efter föredraget!
Filmen börjar klockan 19, vi öppnar klockan 18. Pris € 2.50 och då ingår ett glas vin eller en öl
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Historien om The QUEEN och Freddie Mercury
Gör dig redo att sjunga och dansa, skratta och
förföras sommaren 2018! Mamma Mia! Here We
Go Again tar oss tillbaka till den grekiska
pärlan Kalokairi, till det förflutna, för att
berätta historien om hur allt blev som det blev
med helt ny originalmusik baserad på ABBA:s
låtskatt.
Kritiker.se

Billy Palmius kommer till klubben och visar bilder från
sin resa till Falklandsöarna.
Fritt inträde!

Historien om The QUEEN och Freddie Mercury
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modernt samhälle med banker, försäkringsbolag, transport och

