MĚSTO BROUMOV

Kulturní program
říjen 2012
Náš

TIP!

5. 10. 17:00

24. 10. 16:00 - 18:00

PÍSKAŘI

STRAŠIDELNÁ

Beseda s promítáním filmu,

ALEJKA

který získal na MHFF cenu za nejlepší dokument a cenu diváka.
Konferenční sál Informačního centra Broumovska.
Pořádá: Město Broumov ve spolupráci se SDMB. Vstupné: zdarma
6. 10. 14:00

Přijďte se bát do parku Alejka, vystraší Vás bludný mnich, ježibaba, krvežíznivý
upír a jiní. Spousta zábavy a úkolů nejen pro děti. Tato akce se uskuteční
v rámci mikroprojektu „Kultura bez hranic“ reg. č. CZ.3.22/3.3.02/11.02833.
Spolufinancováno z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Park Alejka Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: Zdarma.

DRAKIÁDA

Soutěž v létání draků.

Akce se uskuteční za příznivého počasí.
U vodárny na Spořilově. Pořádá: DDM Ulita Broumov.

26. 10. 15:00

10. 10. 17:00

BROUMOVSKO - MŮJ ADOPTIVNÍ DOMOV

Slavnostní křest knihy
Paní věra Kopecká představí veřejnosti svoji knihu fotografií a poezie, ze
které přečte několik poutavých ukázek. Večer hudebně podpoří žáci Základní
umělecké školy v Broumově - Adéla Hrubešová a Václav Schon. Knihu, která
byla vydána ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska, si můžete nejen
prohlédnou, ale též na místě zakoupit.
Sál Kreslírna broumovského kláštera. Pořádá: paní Věra Kopecká a Agentura
pro rozvoj Broumovska. Vstupné: zdarma

Náš

TIP!

MANON
12. 10. 19:00

LESCAUT
Premiéra

Toto poetické představení znamená v historii Divadla Broumov prozatím
vrchol tvorby. Představení je symbiózou nádherného verše, hudby, vizualizace
a hlavně citlivé herecké práce všech herců. V titulní roli se představí velký
ženský herecký talent Zuzana Rainová a v roli rytíře des Grieux Jan Holek
(Městská divadla pražská).
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 90,-Kč
14. 10. 14:00

BROUMOVANKA

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

DLABÁNÍ
A VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ

Dýně všech velikostí je možné zakoupit na místě.
Mírové náměstí Broumov. Pořádá: firma Eva Novotná E.D.A agentura Broumov,
Město Broumov a ČSŽ Broumov.
27. 10. 15:00

STRAŠIDLA V ČECHÁCH
Rodinné pohádkové představení o rodině duchů, v níž vedle bubáků hrají,
zpívají a straší další tajemné bytosti jako bludička, rarášek či jezinka, je určena
těm, kteří se rádi trošku bojí - a zejména těm, kteří věří, že strašidla existují a
snaží se náš poněkud pokřivený lidský svět napravit. „Strašidla, strašidla, mají
svoje pravidla. Ve dne spí a v noci řádí, nikdo se jim neubrání!“
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 40,-Kč
26. 10. 18:00

PILOTI

Beseda
Pilot vrtulníku, Vlastimil Baudyš z 24. základny dopravního letectva v Praze
– Kbelích přijede se svými kolegy vyprávět o své práci, která nezahrnuje jen
armádní povinnosti (Afganistan, …), ale i spolupráci s policií ( akce Kryštof, …) a
záchranáři. Součástí besedy budou filmové ukázky z akcí, včetně bojového letu.
Sál Kreslírna broumovského kláštera. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: zdarma
25. - 26. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V ULITĚ

Výlet a tvoření pro děti. Pořádá: DDM Ulita Broumov

19. - 21. 10.
Zahajovací pořad bude od 17 hodin v Kreslírně klášterního gymnázia
pod názvem Čas barevného listí.
24. 10. 19:00

Jazzová kavárna

ROBERT BALZAR TRIO

Trio ve složení Robert Balzar - kontrabas, Stanislav Mácha - piano, Jiří Slavíček
- bicí vzniklo v roce 1996 a od té doby nahrálo čtyři autorská alba (Travelling,
Alone, Overnight, Tales). Trio hrálo také na mnoha zahraničních koncertech
(například v USA, UK, Turecko, Švédsko, Maďarsko ,Izrael...).
Sál Kreslírna broumovského kláštera. Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska.
Vstupné: 150,- Kč, pro členy Art Cafe 100,- Kč

PŘIPRAVUJEME:
6. 11.

LÁSKA NA TŘI

Divadlo Metro, Praha
Dva cestující ve vlaku, který se žene odporným ospalým ránem. Ona, žena na
úrovni, psycholožka, on, životní tragéd, zcela neukotvená existence. Jediné,
co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění křížovek. Opravdu jen zdánlivě. Jak
snadno a rychle se mohou během několika okamžiků obrátit životní postoje,
a jak zdánlivě neslučitelné může snadno splynout a vzájemně se doplňovat
vás přesvědčí herci Oldřich Vízner a Světlana Nálepková v inscenaci režiséra
Gustava Skály.
Městské divadlo Broumov. Pořádá: Město Broumov. Vstupné: 140,-Kč

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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