MĚSTO BROUMOV

Kulturní program
březen 2012

Neděle 11. 3. 14:00

Úterý 20. 3. 17:00

BROUMOVANKA

Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.
Úterý 13. 3. 14:00

BESEDA SE ZÁSTUPCI MĚSTA

Přijďte si popovídat se zástupci města Broumova, kteří si pro Vás připravili
překvapení. Konferenční sál infocentra Broumov.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci s klubem seniorů. Vstupné: zdarma.
Úterý 13.3. 19:00

ZACHRAŇTE
EDWARDSE

Náš

TIP!

Promítání a beseda k filmu Dagmar Smržové
„Zachraňte Edwardse“.
Dokument, vyznamenaný v roce 2011 cenou Českého filmového a televizního
svazu Trilobit, se věnuje tématu rodičovství. Beseda s protagonistou filmu Dr.
Marcelem Sladkowskim, bude příležitostí k vysvětlení okolností a zodpovězení
případných dotazů.

NA KOLE PŘES

RUMUNSKO DO BOSNY
Cestopisná beseda Martina Adámka

Martin Adámek v letech 2004-2007 podnikl sérii cest na jízdním kole nezávisle
na těžko „4x z Náchoda k moři a zpět“. Celkem navštívil 22 zemí, vše bylo na
kole z domu, bez použití vlaku či kamion-stopu.
Fotky a vyprávění vás provedou maďarskými městy; rumunskými horami,
lukami a poli; srbskými kopci; bosenskými údolími mezi skálami i chorvatským
pobřežím a stezkami linoucími se mezi Plitvickými jezery. Cesta vedla územím
pravoslavným, muslimským i křesťanským, na fotkách uvidíte architektonické
symboly těchto kultur, jakož i důsledky jejich sousedské nekompatibility.

Konferenční sál infocentra Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci
s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Broumově a Gymnáziem
Broumov. Vstupné: zdarma.
Středa 21.3. 19:00

JULIUS BAROŠ KVARTET Jazzová kavárna 2012

Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40,- Kč.

Druhá „Jazzová kavárna“ plynule naváže na první setkání poslechu nahrávek z
období vzniku a rozvoje jazzu z New Orleans (Buddy Bolden, Louis „Satchmo“
Armstrong....., dixieland... až k beebopu) Ľive koncertem formace předního
českého jazzového trumpetisty Julia „Juso“ Baroše. V repertoáru kvarteta zazní
skladby formované v několika vývojových etapách jazzu (beebop, hard bop, cool
jazz). Obsazení: Julius „Juso“ Baroš - trubka, Jaroslav „Barnie“ Kantor - kytara,
Tomáš Baroš - kontrabas, Radek Němejc - bicí

Sobota 17. 3. 15:00

Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 100,- Kč.

TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN
Pátek 23. 3. 19:00

Divadlo Pohádka, Praha. Pohádková skládanka výpravných pohádek
čerpajících z klasických motivů - O veverce a červíku Napucánkovi,
Mlsná princezna a Sekerková polévka.

ZE ŽIVOTA HMYZU

Divadelní soubor Jiřího Voskovce, Sázava.
Komedie bratří Čapků.

Náš

TIP!

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 70,-Kč.

„AMERIKOU NA
KOLE 1 - KUBA
A PAK DÁLE …“

Pátek 23.3. 18:00

Cestopisná beseda.

PŘIPRAVUJEME:

Cyklocestovatelé Renča a Martin Stillerovi vyrazili na půlroční a přesně
7000 km dlouhé cykloputování po americkém kontinentě, jehož hlavním cílem
bylo proniknout mezi lidi, poznat kulturu, přírodu a krásy v daných krajinách.
Jaká byla Kuba ještě za Fidela a vlastně už skoro bez Fidela, to se dozvíte
prostřednictvím jejich poutavého vyprávění plného dobrodružných zážitků.
Na závěr se dozvíte a krátce nakouknete pod pokličku, jak jejich cesta dále
pokračovala do Mexika a na úžasný scénický jihozápad USA.
Městské divadlo Broumov. Pořádá město Broumov. Vstupné: 40,-Kč.

MALÉ POVÍDÁNÍ O VELKÉM LÉTÁNÍ

Beseda s příslušníky 24. základny dopravního letectva Praha - Kbely
Piloti nás seznámí s armádní leteckou základnou, s letadly, která využívá
a úkoly, které plní. Seznámíme se s technickým zázemím, uvidíme a uslyšíme,
jak vypadá příprava na let, jak probíhá let včetně komunikace, sledování počasí
a plánu letové cesty a co vše je třeba, aby letadlo bezpečně přistálo.
Na krátkých snímcích z kokpitu uvidíme očima pilotů jak vypadá vzlet z letiště a
přistání. Součástí programu bude i upoutávka na další besedu - válečný vrtulník
v Afghanistánu.
Koncertní sál Kreslírna - Klášter Broumov.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma.

11. 4. 19:00

KOČKA NA KOLEJÍCH - DERNIÉRA

Divadlo Zahrada.
V noci na jedné železniční zastávce se odvíjí dialog mladého muže a ženy,
dvou lidí, o kterých by klasik řekl, že nemohou žít spolu, ale ani bez sebe.
Při čekání na vlak, který je má odvézt z dalšího ze společných výletů v přírodě
zpět do města se dozvíme mnohé o jejich vztahu - ale i sami o sobě.
Hrají: Denisa Koudelková, Jan Holek, Vojtěch Vašák. Hudba a režie: Jan Holek
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 60,-Kč.

Grafika: PINstudio ∙ www.pinstudio.cz

Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč.
Sobota 19. 3. 19:00
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Předprodej a rezervace vstupenek: Infocentrum Broumov, t: 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net
Vstupenky, které si u nás rezervujete, je nutné vyzvednout do týdne od jejich rezervace. Po tomto datu všechny rezervace rušíme a lístky nabízíme k dalšímu prodeji. Děkujeme za pochopení.

Více informací získáte na: www.info.broumovsko.cz | www.broumov-mesto.cz
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