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Festival filmů Expediční kamera, koncert dechové hudby, loutkové divadlo, Setkání s
legendami, vernisáže výstav či beseda o Novém Zélandu. Na Náchodsku se o víkendu od 5. do
7. dubna koná řada akcí.
{jathumbnail off}
Barvy zlata se jmenuje výstava fotografií podzimního zámeckého parku, které v galerii Fortna
SVČ Bájo v České Skalici od pátku vystavuje Jiří Skořepa. V tanečním sále Bája od 16:30 hodin
začíná obnovený kroužek oblíbeného druhu tance pro dívky a ženy
orientálních
tanců
.

Městská knihovna v České Skalici zve na pátek k celostátní akci Noc s Andersenem . Od 18:30
hodin se bude číst z Andersenových knih či povídat se spisovatelkou. Spí se na vlastních
karimatkách ve vlastních spacích pytlích.

Tomáš Magnusek se bude ptát herců Jaroslavy Obermaierové a Ladislava Županiče při Setká
ní s legendami
. V Kině Luník v Červeném Kostelci se začíná v pátek 5. dubna od 18 hodin.

V Klubu Poklop v Náchodě začne v pátek v 19 hodin vernisáž výstavy kreseb J. Kleinera a
slečny M.
Autorským čtením svých textů
a básní akci podpoří Pavel Frydrych.
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O chytré lišce se jmenuje loutková pohádka, kterou v náchodském loutkovém divadle uvede
soubor Dětem pro radost. Začíná se v sobotu v 15 hodin.

Expediční kamera , to je celovečerní blok filmů o dobrodružství, divoké přírodě a o extrémních
zážitcích a sportech, který se minulý víkend konal v
Červeném Kostelci .
Tentokrát se koná v sobotu od 16 hodin v Kině 70 v Novém Městě nad Metují.

U příležitosti 150. výročí založení orchestru se v sobotu koná koncert Městské dechové hudby .
V Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci se začíná v 18 hodin.

Martin Máslo bude promítat fotografie ze svého ročního pobytu na jižním ostrově Nového
Zélandu
. V Klubu Poklop v
Náchodě se začíná v sobotu v 19 hodin.

Co se tento víkend děje na Broumovsku najdete na serveru Naše Broumovsko .
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