Tipy, kam vyrazit o víkendu - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 25 Listopad 2010 06:54

O nadcházejícím víkendu končí Divadelní hry v Meziměstí, začíná plesová sezóna a budou se
rozsvěcet vánoční stromy na náměstích.

Žáci ZŠ Meziměstí hrají ve hře Z pohádky do pohádky v pátek 26. listopadu od 17 hodin v
rámci Meziměstských divadelních her. Divadelní festival ukončí druhý den v sobotu 27.
listopadu soubor z Třebechovic svou hrou
Brouk v hlavě
. Představení začíná v divadle v Meziměstí v 18 hodin.
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Den otevřených dveří na Gymnáziu Broumov se koná v sobotu 27. listopadu od 12 hodin. Děti
s rodiči si mohou prohlédnout učebny a informovat se o studiu.

V soboru ráno od 9:30 začíná Advent v Ulitě , kde čeká děti bohatý program.

K tanci a poslechu zahraje skupina Trop na Lyžařském plese v Polici nad Metují. Jeden z
prvních plesů sezóny začne v soboru 27. listopadu od 20 hodin v Pellyho domech.

První adventní neděle nabízí v Polici nad Metují bohatý program. Od 14 hodin v Pellyho
domech začne pohádka O andělovi, který se ztratil, od 17 hodin se můžete na náměstí setkat s
Mikulášem, anděly a čerty a na závěr se rozsvítí vánoční strom.

V Teplicích nad Metují začne program 1. adventní neděle v 16 hodin před kinem. Bude se
zpívat u betlému a můžete si vypustit lampión s přáním. I zde se rozsvítí vánoční strom.

Na nedělní slavnosti v Broumově vystoupí s hudebním programem místní umělecká škola a
Český svaz žen zajistí občerstvení. Advent v Broumově začne v neděli 28. listopadu na náměstí
od 17 hodin.

V Městském divadle v Broumově vystoupí v pondělí 29. listopadu od 19 hodin divadelní soubor
WOKNO se svojí hrou Bez roucha . Dějem komedie světoznámého dramatika Michaela Frayna
je úsměvný pohled do divadelního zákulisí těsně před premiérou. Režie hry se chopil Jan
Holek.
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