Nabídka akcí na Broumovsku na prodloužený víkend od 5. do 8. července - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Středa, 04 Červenec 2012 12:00

Open Air koncert skupiny U2 Desire Revival Band, druhý koncert festivalu Za poklady
Broumovska, varhanní a ještě jeden komorní koncert, divadelní pohádka, svěcení kapličky. Na
dny od 5. do 8. července je na Broumovsku připravena celá řada akcí.
{jathumbnail off}
Klášterní Zahrada* v Broumově přiláká v pátek 6. července fanoušky legendární irské skupiny
U2. V 19 hodin zde začíná Open Air koncert skupiny U2 Desire Revival Band.

Dnešním prologem odstartuje v 15 hodin první český etapový závod horských kol SPECIALIZE
D MTB TRILOGY BROUMOVSKO
, který se uskuteční ve dnech 3. – 7. července a bude mít centrum dění v Teplicích nad Metují.

Součástí kulturního programu závodu je koncert skupiny Ostaš v teplickém kině, který začíná
dnes v 19 hodin.

Také dnes už začínají XX. Pivní slavnosti ve Velkých Petrovicích. Kromě nabídky celé řady piv
zde každý den vystoupí hudební skupiny.

Ve čtvrtek 5. července začínají v 8:30 hodin v Hronově závody psů obranářů .

V Martínkovicích se ve čtvrtek bude hrát už 9. ročník nohejbalového turnaje . Prezentace
začíná v 8:45, po turnaji bude následovat posezení.
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Součástí festivalu Varhanní léto 2012 je koncert v kostele sv. Václava v Machově. V pátek 6.
července zde od 19 hodin zahraje Jiří Tymel na varhany, kterého zpěvem doprovodí Karla
Vondrušková.

V sobotu 7. července v 15 hodin začíná v kostele sv. arch. Michaela ve Vernéřovicích Komorní
koncert
.
Vystoupí žáci ZUŠ Meziměstí.

Druhý koncert 7. ročníku festivalu Za poklady Broumovska hostí Heřmánkovice. V kostele
Všech svatých v sobotu od 18 hodin vystoupí komorní soubor Pro Anima .

V neděli 8. července ve 12 hodin bude vysvěcena kaplička v Suchém Dole . Účast potvrdil
kardinál Dominik Duka a Královéhradecký biskup Josef Vokál.

V rámci projektu Loutková zahrada 2012 se v klášterní Zahradě* v Broumově bude hrát
pohádka Kašpárek chodí pěšky . Začátek představení je v neděli v 15 hodin. V případě
nepříznivého počasí se hraje v Divadle Zahrada*.

Ve čtvrtek 5. července a v pátek 6. července budou zahájeny Noční prohlídky kláštera v
Broumově. Poté budou následovat každý prázdninový pátek. Prohlídky začínají ve 21:30 a je
nutné se objednat.
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