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Vánoční besídka tanečního oboru ZUŠ Broumov, vernisáž výstavy betlémů, představení z
tvorby Suchého a Šlitra, florbalový turnaj, čertohrátky, vánoční posezení či adventní koncerty.
Na Broumovsku je o víkendu od 7. do 9. prosince připravena celá řada akcí.
{jathumbnail off}
Vernisáž ve staré škole Dřevěnka v Polici nad Metují zahájí v pátek 7. prosince v 16 hodin Výs
tavy betlémů a lidové architektury
. Výstavy potrvají do 6. ledna.

Pár slov a ... může být i legrace se jmenuje nahlédnutí do tvorby Suchého a Šlitra. V Klubu
ROK v Broumově vystoupí v pátek v 18 hodin Divadelní soubor NE.DIV.SE.

Ve Sportovní hale na Spořilově se v sobotu od 9 hodin hraje amatérský florbalový turnaj Brou
mov Cup
.

Předvánoční Adršpašské čertohrátky se konají v sobotu od 10 hodin. Soutěžící v masce mají
vstup do skal zdarma.

V sále kulturního domu v Hejtmánkovicích začíná v sobotu od 14 hodin Vánoční besídka pro
děti
. V 18 hodin tu
začne
Vánoční
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posezení&nbsp;pro dospělé
.

V broumovském Klubu ROK začínají v 15 hodin hned dvě akce. Atelier Martiny Váňové vás
naučí vyrábět látkové brože a
Adam Buchta
vás zavede do tajů zvětšování fotografií.

Schola Gregoriana Pragensis vystoupí v sobotu v 19 hodin při adventní mariánské mši Advent
us Domini
v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově. Výtěžek putuje do Dětského domova v
Broumově a občanskému sdružení Společné cesty.

Až se zima zeptá, nebudu se bát aneb Tři na lavičce se jmenuje divadelní představení, které
uvede Polický ochotnický soubor Kolár. V Kolárově divadle v Polici nad Metují se začíná v
sobotu v 19 hodin.

Poslední leč , to je myslivecká zábava, která začíná v sobotu v 19 hodin v Kulturním domě v
Martínkovicích. K tanci hraje skupina Mamut.

Mikulášská metalová nadílka začíná v sobotu ve 21 hodin v Music Hall Zděřina u Police nad
Metují. Vystoupí Miloš Dodo Doležal, Tortharry a pořadatelé slibují, a stále tají, překvapení.

Na 2. adventní neděli se v Broumově na náměstí opět konají vánoční trhy. V 15 hodin v
kostele sv. Ducha zazní skladby českých i světových barokních mistrů.

Bohuš Matuš, Michaela Dolinová a Michaela Nosková vystoupí v neděli v Polici nad Metují. V
kostele Nanebevzetí Panny Marie se začíná v 17 hodin.

Foto Jan Záliš
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