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Široká nabídka akcí je připravena na tento víkend na Broumovsku. Hned několik plesů, divadlo
pro děti a hlavně koncert legendy české hudby Lou Fanánka Hagena v Otovicích.

V sobotu 12. února 2011v Kulturním domě v Martínkovicích zahraje skupina Klapeto na koštu
pěstitelských destilátů
. Sousedské posezení a ochutnávka začíná ve 13 hodin.

Dům dětí a mládeže Ulita v Broumově zve širokou veřejnost na setkání a následnou diskusi o
přípravě nového klubu
pro mladé. V budově bývalé učňovské školy v Broumově by mohlo vzniknout centrum setkávání
teenagerů. Přijďte říci svůj názor na dění v Broumově. Setkání začíná v sobotu ve 14 hodin.

Pohádkový příběh princezny naláká hlavně děti. Divadelní představení Šípková princezna začí
ná v Městském divadle v Broumově v sobotu 12. února v 15 hodin.
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Velký plesový večer vypukne v sobotu 12. února. Ve stejný čas, ve 20 hodin začínají tři plesy na
Broumovsku. Na Plese sportovců v kulturním domě na Střelnici v Broumově zahraje skupina
Mamut. Na
Babském bále ve Žďáře nad Metují zahraje
skupina Slaveňáci. Ples zahájí předtančení ve stylu country. V
Meziměstí budou tančit vousatí
a dámy s mašlemi. V divadelním sále bude hrát Expres z Pardubic.

Na sobotu 12. února se už dlouho těší fanoušci Lou Fanánka Hagena . V sále restaurace La
Sahula v Otovicích vystoupí od 20 hodin se svou doprovodnou kapelou Synové výčepu.

Lyžařský klub Broumov plánoval na neděli 13. února Karneval na lyžích na Janovičkách u
Broumova. Vše závisí na sněhových podmínkách. Aktuální informaci o tom, jestli karneval bude
či nebude, najdete na
stránkách lyžařského klubu
.

Hudební skupina Kluci z marmelády vystoupí v sobotu 12. února na koncertě v Mieroszowe.
Začátek v Piwnica Music Clubu je ve 20 hodin.
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