V POLICI NAD METUJÍ

LEDEN 2017
Pellyho domy
X. OSTROSTELECKOMSTSKÝ PLES
Pátek 20. 1. od 20:00
Sál Pellyho dom
Hraje Relax Band Hronov, ve erem bude
provázet Soa  uláková  moderátorka  T.
Dobové oble ení vítáno.
Vstupné: 100 K

MAURICIUS - pednáka
Vladimíra Lemberka
 tvrtek 26. 1. od 18:00
Nádherný ostrov v Indickém oceánu oplývá
fantastickými vyhaslými sopkami s neskute n pi atými ku ely, pímo katalogovými
bílými plá emi, které patí k nejkrásnj ím
na svt, chutná po výborném ttinovém rumu
a voní vanilkou. Mauricius prozkoumáme na
skládacích kolech a díky tomuto dopravnímu
prostedku se dostaneme do míst, kam se
obvykle nejezdí, a poznáme také nesmírn
pohostinné a milé obyvatelstvo.
Vstupné: 70 K / 60 K dr itelé PellyKarty

Pipravujeme
VELKÁ KLAUNIÁDA
Nedle 12. 2. od 14:00
Sál Pellyho dom
Karneval pro dti  vítány jsou masky
na jakékoliv téma.
Vstupné: 40 K / 25 K dti

Kolárovo divadlo
SNHOVÁ KRÁLOVNA
Nedle 8. 1. od 16:00
Vstupné: 100 / 80 K

NOVORO NÍ KONCERT
POZOR, ZMNA  ASU!
Sobota 14. 1. od 16:00
Koncert se posouvá a za ne o hodinu díve,
ji od 16:00 hod!!! Vstupenky prodané
na 17. hod. z stávají v platnosti. Vystoupí
Police Symphony Orchestra.
Vstupné: 130 K / 150 K na míst

NOVORO NÍ KONCERT
2. TERMÍN
Sobota 14. 1. od 19:30
Vystoupí Police Symphony Orchestra.
Vstupné: 130 K / 150 K na míst

LO STUPENDO aneb
TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Úterý 7. 2. od 19:00
Kolárovo divadlo
editel místní opery netrpliv o ekává
píjezd slavné hvzdy, která má vystoupit
ve Verdiho Othellovi. Tenor na poslední chvíli
p ede, ale v hotelovém pokoji se zhroutí
a není schopen zpívat. Impresário donutí
svého nenápadného tajemníka Maxe (Václav
Vydra), pehlí enou dve ku pro v echno ,
ale se slibnými pveckými ambicemi, zastoupit na jevi ti indisponovaného tenora. A Max,
nikým nepoznán, za ívá na jevi ti sv j první
velký úspch. Kdy se hvzda sama znovu
vzchopí a v kostýmu Othella si vynucuje vstup
na jevi t, je pova ována za podvodníka.
Hrají: Václav Vydra, Martin Zahálka, Simona
Postlerová, Svatopluk Skopal, Jana Malá /
Eva Janou ková, Gabriela Vránová, Zlata
Adamovská / Jana Bou ková / Lenka
Skopalová, Franti ek Skopal / Michal
Novotný / Ladislav Hampl
Vstupné: 390 / 370 K
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JAKUB SMOLÍK
Úterý 14. 2. od 19:00
Kolárovo divadlo
Jakub Smolík má na kont více ne 24 alb
a patí k  eským interpret m s nejvt í
fanou kovskou základnou. Jeho koncerty,
doprovázeny jeho doprovodnou skupinou
a vokalistkami, jsou obohaceny nejedním
zá itkem, humorem i jevi tní zábavou,
 ím umocuje divácký zá itek a potvrzuje
skute nost, e jeho pedstavení není jen
b ný koncert, av ak i zábavné show.
Vstupné: 350 K / 400 K na míst

KURZ KRESBY PRAVOU
HEMISFÉROU
17.18. 2.
Konferen ní místnost Pellyho dom
Za 2 dny se nau í kreslit ka dý! I Vy budete
schopni nakreslit autentický portrét podle
pedlohy. Tato schopnost Vám ji z stane
nav dy. P te si odpo inout a zvednout
si sebevdomí! Touto metodou se nau í
za dva dny kreslit opravdu ka dý! Kurz je
vhodný pro v echny vkové kategorie,
spodní vková hranice je 15 let.
 asový harmonogram kurzu:
Pátek 16:00 cca 21:00, sobota 9:00 16:00
(v . pestávky na obd). Minimální po et
ú astník : 6 osob.
Cena kurzu: 1.500 K /osoba. V cen je
zahrnutý ve kerý potebný materiál i pom cky, které si ú astníci odnesou dom .
Závazné pihlá ky a platba pedem,
do 7. 2., v Informa ním centru.

BOSÉ NOHY V PARKU
Steda 15. 3. od 19:00
Kolárovo divadlo
Mezi novoman ely to správn jiskí,
au se hádají  i milují... Mladí novoman elé
Viktorie a Pavel si za ínají budovat spole né
hnízde ko lásky. Do jejich píbhu v ak brzy
vstupuje jejich soused Hektor a Viktoriina
matka Ester a man elství za ívá opravdový
kest ohnm. Hrají: Anna Linhartová,
Radúz Mácha, Veronika Freimanová,
Rudolf Hru ínský
Vstupné: 370 / 350 K

Pedprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba v lednu: pondlí, steda: 9:00 11:30 a 12:00 17:00; úterý,  tvrtek, pátek: 9:00 11:30 a 12:00 15:00. Ve dnech 27. 30. 12. 2016 je Informa ní centrum uzaveno.
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