Kam vyrazit o víkendu - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 09 Prosinec 2010 07:14

Vánoční trhy v Broumově a v Polici nad Metují, adventní koncerty, rockové akustické
vystoupení, ale i křest knihy jsou o víkendu připraveny pro všechny věkové kategorie.

Každý den, až do Štědrého dne, můžete navštívit Ježíškovu schránku v klášterní Zahradě v
Broumově, kde děti mohou poslat dopis se svým přáním.

Nakoupit dárky a nasát adventní atmosféru můžete na vánočních trzích. V Polici nad Metují v
sobotu 11. prosince a v
Broumově
v neděli 12. prosince v dopoledních hodinách. K dispozici budou horké nápoje i pečené prase.
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V kostele Nejsvětější Trojice ve Zdoňově začne 11. prosince 2010 v 16 hodin adventní koncert
, na kterém zahrají kytaristé Jan Matěj Rak a František Vlček. Vstupné je dobrovolné a bude
využito na nákup kostelních hodin.

Broumovská skupina Imodium se po dvou letech vrací do divadelních prostor a 11. prosince
2010 od 20 hodin v Městském divadle v Broumově vystoupí se svým akustickým koncertem. Je
pozvána řada hostů z jiných kapel.

V Pellyho domech v Polici nad Metují začne v neděli 12. prosince v 16 hodin křest knihy Pavla
Frydrycha
. Kniha
se věnuje aktuálnímu problému drogové závislosti. Dobrovolné vstupné bude věnováno
Knihovně města Police nad Metují.

Další z řady broumovských adventních koncertů začne v neděli 12. prosince v 18 hodin v
kostele sv. Vojtěcha. Zazpívá zde smíšený pěvecký sbor Stěnavan . Koncert se uskuteční v
rámci projektu Otevírání česko - polských hranic kulturou a spoluprací.

V pátek 10. prosince začíná v Polici nad Metují Výstava v "Dřevěnce" - Budiž světlo .
Návštěvníci si mohou prohlédnout svícny, svíčky, pochodně, louče, prostě vše co člověk v
historii i dnes používá ke svícení.

Upozorňujeme dále na vánoční koncert Základní umělecké školy v Broumově , který začne v
úterý 14. prosince v 17 hodin v nově otevřeném sále Infocentra na náměstí v Broumově a na
film
Bastardi ,
který promítne kino v Polici nad Metují také v úterý v 19 hodin.
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