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Beseda v galerii, koncert bratří Ebenů, seminář karatedó, házená, divadlo, bazar věcí či taneční
odpoledne. To jsou tipy na akce na Náchodsku o víkendu od 12. do 14. dubna. Pozvat chceme
také na velkou pěveckou soutěž Česko zpívá, která se koná v sousedním Trutnově.
{jathumbnail off}
Česko zpívá je moderně pojatá pěvecká soutěž pro začínající zpěváky ve věku od 9 do 26 let
s mezinárodní účastí ze Slovenska, Polska a Německa, která se v pátek a v sobotu koná v
Trutnově v multikulturním centru UFFO. Sobotní Galavečer začíná v 17 hodin. V porotě
usednou Eduard Klezla, Bohouš Josef, Tomáš Savka či Kamila Nývltová, v mediální porotě
bude rozhodovat i zástupce redakce zpravodajského serveru
Náchodské.info .

V Galerii výtvarného umění v Náchodě v pátek 12. dubna v 17 hodin začíná Beseda s
Václavem Magidem
. Magid je autorem výstavy Romaněnko nakreslil koně, která v těchto dnech probíhá v
prostorách galerie.

V náchodském Divadle Dr. Josefa Čížka v pátek vystoupí skupina Bratři Ebenové . Moderátor,
herec a zpěvák Marek Eben zde společně se svými bratry Davidem a Kryštofem a dalšími
muzikanty představí publiku poetiku svých písní. Koncert začíná v 19 hodin.
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Členové, respektivě tentokrát až na jedinou výjimku výlučně členky, úpického ochotnického
spolku připravili pro své příznivce novou inscenaci. Režisérka si pro svůj debut vybrala
komediální hru polského autora E. Szybala o životě plném omylů, nazvanou netradičně - P. R.
S. A..
Představení začíná v pátek 12. dubna v 19:30 hodin v Divadle Aloise Jiráska v Úpici.

Jaké akce se o víkendu konají na Broumovsku najdete na zpravodajském serveru Naše
Broumovsko
.
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