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Oslava Tří králů, dvě divadelní představení, promítání filmu či Novoroční koncert. To je část
akcí připravených na Broumovsku na tento víkend od 6. do 8. ledna.
{jathumbnail off}
V pátek 6. ledna v 17 hodin začíná na broumovském Mírovém náměstí Průvod Tří králů. Na
náměstí bude připraveno občerstvení, v kostele sv. Petra a Pavla si můžete prohlédnout
historický betlém.

V Městském divadle v Broumově začne v 19 hodin další představení hudebně - baladického
dramatu Kytice v podání divadelního souboru Hlavy. Básně Karla Jaromíra Erbena zhudebnil
a hru režíruje Jan Holek.

Druhý díl filmu Bastardi , který se z části natáčel v Broumově a hrají v něm i občané Broumova
se promítá v pátek od 18 hodin v sále Hospůdky u Bůnů v Hejtmánkovicích.

Hlavně děti jsou zváni na veselou pohádku Jak se zbavit čerta , kterou sehraje pražské Divadlo
na rozhraní. Začíná se v sobotu 7. ledna v 15 hodin v Městském divadle v Broumově.

Tradiční Tříkrálový koncert v kostele Povýšení sv. kříže v Horním Adršpachu začíná v sobotu v
16 hodin. Zazní koledy v podání Zuzany Svobodové, Zuzany Valáškové a Filipa
Vodochodského za varhanního doprovodu Tomáše Weissara.
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Novoroční koncert Police Symphony Orchestra se koná v Kolárově divadle v Polici nad Metují
v neděli 8. ledna v 16 hodin. Na koncertu uslyšíte melodie z filmů, popové hity či klasiku
upravenou tak, jak ji neznáte! Taktovku bude držet Miroslav Srna a Jakub Mikunda.

V pátek i v sobotu začíná od 21 hodin v Privat clubu v Broumově na náměstí Dance party.
Hudbu poučtí DJ Pepino.

Foto z loňské slavnosti Tří králů Jan Záliš
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