Nabídka akcí na Broumovsku pro víkend od 24. do 26. srpna - Broumovsko
Napsal uživatel Kateřina Ostradecká
Čtvrtek, 23 Srpen 2018 04:17

Mezinárodní horolezecký filmový festival, Big beat pro Filípka, Běh Teplickými skalami,
varhanní koncert Křinické dožínky nebo festival Za poklady Broumovska. Tyto a mnohé další
akce vás čekají na Broumovsku o víkendu, ve dnech 24. až 26. srpna.
{jathumbnail off}
Od čtvrtka 23. srpna do pátka 24. srpna se v Domově Dolní Zámek v Teplicích nad Metují koná
Zámecký jarmark , a to až do 16 hodin.

V Opatských sálech broumovského kláštera se v pátek od 8 hodin uskuteční setkání Brain and
Breakfast
. Pravidelný cyklus živě streamovaných přednášek se tentokrát zaměří na příběh Jana Školníka
z Agentury pro rozvoj Broumovska. Večer pak klášer ožije Nočními
prohlídkami
.

Cyklus koncertů Varhanní léto pokračuje v pátek 24. srpna od 16:30 dalším koncertem v
Teplicích nad Metují. Ve farním kostele sv. Vavřince vystoupí Jiří Tymel.

Přednášku kurátorky Památníku národního písemnictví Hany Klínkové s názvem Machovské
návštěvy připravují na pátek v hostinci U Lidmanů v Machovské Lhotě. Přednáška bude
doprovázena projekcí a ukázkami z korespondence a literatury.

Na celý víkend ožijí Teplice nad Metují Mezinárodním horolezeckým filmovým festivalem, který
nabídne bohatý doprovodný program - promítání, výstavy, hudební koncerty atd.
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Na místním fotbalovém hřišti začnou v sobotu ve 13:30 hodin Křinické dožínky . Od 17 hodin
se bude hrát fotbal a večer bude taneční zábava.

Milovníky country potěší 1. ročník country-folkového festiválku Suchdolské setkání, které v
sobotu 25. srpna láká do Kulturního domu v Suchém dole.

Na rockovou hudbu se naopak zaměří charitativní akce Big Beat pro Filípka, která se
uskuteční v sobotu od 16 hodin v Hronově za hasičárnou.

Na Broumovsku se nebudou nudit ani milovníci klasické hudby, kteří mohou v sobotu v 18 hodin
vyrazit na koncert festivalu Za poklady Broumovska. V martínkovickém kostele sv. Jiří a
Martina vystoupí Prague Cello Quartet s úpravami známých filmových melodií.

Řadu unikátních historických lokalit rozeznívá mezinárodní projekt Výprava 2018, který se v
sobotu uskuteční ve Zdoňově pod Křížovým vrchem. Od 20 hodin zde zazní Navažské flétny,
obří gongy a australské didgeridoo.

Uskupení Boundary Jazz Quintet pro změnu vystoupí v sobotu od 20 hodin v penzionu Vyhlídka
Janovičky. Koncert je součástí akce Léto na Vyhlídce 2018.

Sportovci mohou zbystřit v neděli 26. srpna, kdy se v Teplických skalách uskuteční Primátor
Cup 2018: Běh Teplickými skalami - 2. ročník běžeckých závodů na Náchodsku.
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