Akce na Broumovsku pro víkend od 4. do 6. listopadu - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Středa, 02 Listopad 2011 23:00

Hned čtyři divadelní představení čekají své návštěvníky tento víkend od 4. do 6. listopadu na
Broumovsku. Dvakrát se budou promítat filmy, v broumovském parku Alejka se můžete hezky
bát a v neděli si můžete zakřičet v Polici nad Metují na fotbale.
{jathumbnail off}
V broumovském parku Alejka vás v pátek 4. listopadu od 17 hodin vystraší bludný mnich se
svým obrpsem, ježibaba, krvežíznivý upír a další strašidla. Je připravena spousta zábavy a
úkolů nejen pro děti.

V kině v Teplicích nad Metují si v pátek diváci připomenou oceněné filmy z Mezinárodního
festivalu horolezeckých filmů.
Promítání začíná v 18:30 hodin.

Další, tentokrát dokumentární, film Krev v mobilech lze vidět v Klubu ROK na Masarykově
třídě v Broumově. Začátek produkce je v pátek v 18 hodin.

Polické divadelní hry v pátek 4. listopadu končí představením Dítě pes a starý herec na jeviště
nepatří aneb Cyrano
souboru Na
tahu z Červeného Kostelce. Opona Kolárova divadla v Polici nad Metují se zvedne v 19 hodin.
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31. ročník terénního běhu skalami na 9 km Ádrkros startuje v sobotu ve 12 hodin. Běží
se členitým terénem včetně schodů v Adršpašském skalním městě. Součástí Ádrkrosu je i běh
dětí do 5, do 7 a do 10 let.

1. neratovická divadelní společnost uvede v Městském divadle v Broumově pohádku Hanse
Christiana Andersena Sněhová královna . Začátek představení je v sobotu v 15 hodin.

Pohádka plná písniček o Fanfulíkovi, který musí strašit na starém hradě ve Skotsku, Strašidýlk
o z hradu Metrwill
začíná také v sobotu v 15 hodin v meziměstském divadle.

V Kulturním domě v Martínkovicích začíná v sobotu v 19:30 hodin divadelní hra o problémech
lidí na okraji společnosti Svět podle Kloboučka.

V sobotu začíná ve 14 hodin v Klubu ROK v Broumově zkušební provoz fotokomory.

Privat club v Broumově na náměstí vás zve na páteční a sobotní Dance party. Začátek je vždy
ve 21 hodin.

Fotbalisté Spartaku Police nad Metují jsou v krajském přeboru ohroženi sestupem. O tři
důležité body se ve 13. kole utkají v neděli 6. listopadu od 14 hodin se Slávií Hradec Králové.

Grafický návrh titulní fotografie Jan Záliš.
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