Mezinárodní horolezecký filmový festival a další víkendové akce na Broumovsku - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 25 Srpen 2011 07:14

Už dnes začíná v Teplicích nad Metují 28. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového
festivalu, který je spojen s řadou doprovodných akcí.

O víkendu potom pokračují další ze seriálů koncertů Za poklady Broumovska a Varhanní léto
2011, v Bukovici se hraje volejbalový turnaj.

Teplice nad Metují se dnes stanou hlavním městem všech horolezců s fanoušků filmu. V 17
hodin zde vernisáží výstavy fotografií Diny Štěrbové začíná již 28. ročník Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu
. Oficiální zahájení začne v 18 hodin v teplickém kině, po kterém bude následovat projekce
filmů Nemocnice na konci světa, Jump a dalších soutěžních filmů. Promítání soutěžních filmů
začíná v pátek už ve 12 hodin. Festival je spojen s řadou doprovodných akcí, besedovat přijede
řada zajímavých hostů. Kompletní harmonogram naleznete v
programu festivalu.
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Festival Za poklady Broumovska poprvé za svou šestiletou historii zavítá do Adršpachu. Zdejší
kostel Povýšení svatého Kříže bude hostit koncert jednoho z nejvýznamnějších evropských kyt
aristů současnosti Pavla Steidla.
Předposlední festivalový koncert se koná v sobotu 27. srpna v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné,
výtěžek z něj je určen na péči o kostely tzv. broumovské skupiny.

Ve Vernéřovicích v kostele Svatého archanděla Michaela zahraje Jiří Tymel na varhany a
Kristýna Kováříčková na housle v rámci Varhanního léta 2011. Koncert začíná v sobotu 27.
srpna v 19 hodin.

Bukovice u Police nad Metují bude v sobotu hostit mužské volejbalové týmy na již 69. ročníku
tradičního turnaje
. Hrát se začíná v 9 hodin ráno.

Fanoušci in - line bruslední si dají dostaveníčko v sobotu mezi 16. a 19. hodinou v
petrovických zatáčkách u Police nad Metují. Silnice bude uzavřena pouze pro bruslaře,
občerstvení je zajištěné.

Spolek přátel koní Jetřichov pořádá v neděli 28. srpna od 10 hodin Jezdecké hry pro děti a
dospělé
. Návštěvníky čeká
jízda zručnosti, parkur koní i překážková dráha.

Koncert barokní komorní hudby v podání souboru Barocco sempre giovane začíná v Kostele
sv. Václava v Machově v neděli 28. srpna v 17 hodin.

Fotbalisté Spartaku Police nad Metují přivítají v neděli 28. srpna na svém hřišti tým z Kratonoh.
3. kolo krajského přeboru začíná v 17 hodin.
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