1. 9. - 2. 9.

HRADOZÁMECKÁ NOC

19. 9. 19:00
Jazzová kavárna

2. 9. 8:30 - 13:00

Tentokrát zazní hudba dle výběru Petra Kořínka - kontrabasisty, pianisty,
skladatele a pedagoga. Vybírat bude skladby, které nahrál se skupinami a
orchestry během své více než padesátileté hudební praxe (např. S+HQ Karla
Velebného, Jazz Celula Laca Decziho, Jazzový orchestr československého
rozhlasu, Kvartet Karla Růžičky, několik mezinárodních sestav s Josefem
„Dodo“ Šošokou, Pražské jazzové kvarteto atd.).
Sál Kreslírna broumovského kláštera. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 50,- Kč.

Poprvé se v letošním roce zapojil broumovský benediktinský klášter do
celorepublikové akce Hradozámecká noc. V uvedených dnech budou v klášteře
probíhat denní i noční prohlídky, a to vždy v každou celou hodinu. V sobotu
mohou návštěvníci zavítat do kláštera až do půlnoci, v neděli pak do 18:00
hodin. Prohlídku objednejte na prohlidky@broumovsko.cz nebo
+420 724 210 335, +420 733 739 726.
Benediktinský klášter v Broumově. Pořádá: Klášter Broumov servisní, s.r.o.

FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY

Na trzích budou k dostání domácí kozí sýry, včelí produkty, zelenina a ovoce,
vejce, uzeniny, pekařské výrobky, dále keramika, čerstvé květiny a sadba aj.
Bohaté občerstvení, ukázky řemesel a doprovodný program pro děti.
Klášterní Zahrada* Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: zdarma.
8. 9. 9:00 - 12:00

DĚTSKÝ DEN
S LESY ČR

Tradiční dopoledne plné soutěží o ceny, her, bystření smyslů
a poznávání přírody. Děti se zde naučí správně třídit odpad,
dozví se o tajích myslivosti a spoustu dalších zajímavostí.
Tajemství pohádkové knížky (začátek v 11:00 hodin) - pohádka v rámci cyklu
Loutková zahrada o vdavekchtivé ježibabě, která si i přes různé potíže najde
toho svého.
Klášterní Zahrada* Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska a Lesy
České republiky. Vstupné: zdarma.
8. 9. 10:30, 13:30, 15:30

PŘEVORSKÉ PROHLÍDKY

Prohlídky plné zajímavých informací o historii kláštera, o benediktinském řádu,
komunitě v Čechách a jejím současném životě. Prohlídky v doprovodu převora
Prokopa P. Siostrzonka startují v 10:30, 13:30, 15:30 hodin.
Benediktinský klášter v Broumově. Pořádá: Klášter Broumov servisní, s.r.o.
Vstupné: 150,- Kč/os.
11. 9. 21:00
Úspěšné baladické, muzikálově - hudební drama v podání mladých
broumovských umělců. Hudba a režie: Jan Holek. Při nepříznivém počasí se
akce uskuteční v Městském divadle.
Areál Dětského hřiště v Broumově. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 50,- Kč.

Výstava obrazů Vladimíra Vély - ČERNÁ HODINKA
20. 9. od 17:00 hodin - komentovaná prohlídka
Vladimír Véla (1980) absolvoval v letech 2000 - 2006 pražskou AVU. V letech
2008 a 2009 se stal finalistou Ceny 333 NG a Skupiny ČEZ pro mladé umění do
33 let. Galerie Dům - klášterní Zahrada* Broumov. Pořádá: Agentura pro rozvoj
Broumovska. Vstupné: dospělý: 30,- Kč, snížené: 15,- Kč.
26. 9. 19:00

CESTOPISNÁ BESEDA

Ze života námořníka aneb jak jsem dvakrát obeplul svět
Přijďte si poslechnout vyprávění Jardy Kozáka o tom, co vše zažil za šest let
strávených na zaoceánských lodích. Sál Kreslírna broumovského kláštera.
Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska. Vstupné: 40,- Kč.
27. 9. - 30. 9. 8:00 - 16:00

VÝSTAVA HUB

Výstavní síň na Staré radnici Broumov. Pořádá: Město Broumov ve spolupráci
s mykologickým spolkem. Vstupné: zdarma.
28. 9. Od 10:00 hodin

Náš

TIP!

SVATOVÁCLAVSKÉ

SLAVNOSTI
Jarmark spolků z regionů Broumovsko a Noworudsko. Tato akce se uskuteční
v rámci mikroprojektu „Kultura bez hranic“, reg. č. CZ.3.22/3.3.02/11.02833.
Vstupné: zdarma.

13:00 SVATOVÁCLAVSKÝ PRŮVOD

Sv. Václav se svou družinou započne svou cestu na Mírové náměstí u kostela
sv. Václava v Broumově.

16. 9. 14:00

BROUMOVANKA

Taneční odpoledne. KD Střelnice. Pořádá: Klub seniorů Broumov.

TIP!
š
á
N

ŽÁRLIVOST
Klicperovo divadlo Hradec Králové

19. 8. - 30. 9. 8:00 - 18:00

10:00 SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK

KYTICE

18. 9. 19:00

POSLECHOVÝ VEČER

Příběh tří žen, které bydlí v jednom domě. Jedné je padesát pět, druhé čtyřicet
a třetí něco přes dvacet. Všechny tři ale milují jednoho muže. Dramatické napětí
dialogů, které ženy spolu vedou, je postaveno na skutečnosti, že se v čase hry
osobně nikdy nepotkají. Díky autorčině smyslu pro humor se však tato hra o síle
i ničivosti velké lásky podává s rafinovaným nadhledem a nadsázkou, což v režii
Pavla Krejčího skvěle dokazují Martina Nováková, Kamila Sedlárová a Kristýna
Kociánová.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 130,- Kč.

13:30 KONCERT ZUŠ BROUMOV
15:00 ČERNOŠSKÁ POHÁDKA

Divadlo Drak, Hradec Králové
Pohádka z Afriky, ze země krásné a divoké přírody plné cizokrajných zvířat.
Příběh je doprovázený rytmickými říkadly a hrou na bubny. Nechybí ani
pohádkový hrdina, který má své chyby díky nimž se dostane do nebezpečí.
Zkrátka pohádka jak má být!

16:00 IRISH DEW

Koncert tradiční irské a skotské hudby, původních skladeb v keltském duchu.

18:00 ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Koncert Folk&Country.
Mírové náměstí Broumov. Pořádá: Město Broumov.

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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