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Muzejní noc v Novém Městě nad Metují, premiéra Strakonického dudáka v Červeném Kostelci,
satelitní přenos z New Yorku v Náchodě, adventní koncert v České Skalici či zimní táboření na
Hvězdě. Na Náchodsku je o víkendu od 30. listopadu do 2. prosince připravena celá řada akcí.
{jathumbnail off}
O víkendu se koná již 49. ročník zimního táboření na Hvězdě v Broumovských stěnách. Sraz
účastníků je v pátek, večer na Chatě Hvězda bude kulturní program. Sobotu vyplní výlety po
okolí a večer u táboráku trampská kapela Pevná vůle.

Vánoční muzejní noc pořádá v pátek 30. listopadu Městské muzeum v Novém městě nad
Metují. V doprovodu průvodce si prohlédnete betlémy i sklepení s vánočním komponovaným
programem. Provádí se mezi 18. a 22. hodinou. Nutné se objednat.

Steré gardy si to v sobotu rozdají v halovém turnaji v sálové kopané v České Skalici. Ve
sportovní hale se začíná v 8 hodin.

Krasobruslařské závody Novoměstská bruslička pořádá v sobotu místní Tělovýchovná jednota
Spartak. Závody dětských a juniorských kategorií začínají na zimním stadionu v 8 hodin.

1/3

Nabídka akcí na Náchodsku pro víkend od 30. listopadu do 2. prosince - Náchodské.info
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 29 Listopad 2012 00:00

Náchodské Středisko volného času Déčko pořádá v sobotu dva kurzy. Minikurz Adventní
věnce
začíná
ráno v 9 hodin a minikurz
Vánoční tea bags&nbsp;
v 15 hodin.

Sobota je také den loutkových pohádek. Náchodské divadlo v zadním traktu sokolovny uvede
od 15 hodin pohádku Kašpárkovo pometlo zametlo a Kino Luník v Červeném Kostelci, ve
stejný čas,
Kašpárkův boj s čerty .

Pěvecké komorní sdružení Cantus Jaroměř zazpívá na zámku v Ratibořicích Rybovu Českou
mši vánoční
. Vánoční koncert začíná v sobotu v 17 hodin.

V restauraci na Bohdašíně u Červeného Kostelce se v sobotu od 19 hodin koná Volejbalový
ples
. Hraje
skupina Juno, doprava do Kostelce, Hronova, Rtyně i Police nad Metují je zajištěna.

Báchorka Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla, v podání červenokosteleckého
Divadelního souboru Na tahu, má v sobotu premiéru. V Divadle J.K.Tyla se začíná v 19:30
hodin.

Přímý satelitní přenos opery Titus z Metropolitní opery v New Yorku uvede v sobotu od 19:45
hodin náchodské Kino Vesmír. Operu Titus složil W.A.Mozart ke korunovaci Leopolda II.
českým králem a poprvé byla uvedena v Praze ve Stavovském divadle v roce 1791.

V neděli se slavnostně rozsvěcují městské vánoční stromy. V Červeném Kostelci se začíná v
16 hodin. Na slavnosti vystoupí pěvecký sbor Hlahol a taneční obor místní umělecké školy. U
kašny na Husově náměstí v
České Skalici
se také začíná v 16 hodin a vystoupí dětský pěvecký sbor SVČ Bájo. Následovat bude od 17
hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Maloskalické ulici vystoupení pražského smíšeného
pěveckého sboru
Acant
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Foto archiv DS Na tahu Červený Kostelec
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