V POLICI NAD METUJÍ

BEZEN 2019
Pellyho domy
41. PLES MOTORIST
Sobota 30. 3. od 20:00

HRADI AN

& JIÍ PAVLICA
Steda 27. 3. od 19:00

Muzeum papírových
model, Zelený dome ek

/ Sál Pellyho dom
Hraje skupina Ledvin Stones. Poádá AMK
Police nad Metují.
Vstupné: 100 K v . místenky.
Prodej od 25. 2. 2019 v IC Police n. M.

Nenechte si ujít koncert známého hudebního
uskupení. Vstupné: 490 K .

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondlí 4. 3., 9:0015:00

Kino/Kolárovo divadlo

Kolárovo divadlo

PRVNÍ  LOVK
Steda 13. 3. od 19:00

KUA KY A SPASITELKY
Nedle 10. 3. od 19:00

 ivotopisný lm o prvním mu i na Msíci
Neilu Armstrongovi. Ped padesáti lety se pl
miliardy lidí ma kalo u televizí, aby v pímém
penosu sledovali pistání posádky Apolla 11
na Msíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil
Armstrong slavnou vtu Je to malý krok pro
 lovka, obrovský skok pro lidstvo, a po in,
který se stal mo ná nejodvá njí výpravou
od plavby Krytofa Kolumba, byl tímto úspn zavren. Stejn fascinující ale byla éra,
která tomuto letu pedcházela, a  ivotní
píbh  lovka, jen dostal to privilegium
udlat na Msíci první lidský krok.
Drama /  ivotopisný / Historický. USA,
Japonsko, 2018, 141 min.
Vstupné: 80 K / 70 K dr itelé PellyKarty.

Hoká komedie, ve které  tveice sourozenc
hledá po smrti otce své místo v  ivot. Ka dý
sám a pitom stále spolu. Hra je sou asnou
paralelou  echovových Tí sester.
Divadlo Exil Pardubice.
Vstupné: 100 / 80 K .

JUMP N TRAVEL  PERU
Úterý 12. 3. od 18:00
Sportovn-cestovatelský dokument, ve kterém
se polický rodák Jan Jenka a Luká Kulda
vydávají na títýdenní cestu po Peru, kde musí
pekonat vysoké nadmoské výky, daleké
vzdálenosti i místní nepokoje. Jak vypadá
parkour v horách a na starých inckých
ruinách? Po promítání následuje beseda
s protagonisty. Vstupné: 60 K .

ZPÍVÁME PRO UNICEF
Steda 20. 3. od 18:00
Koncert pvecké sekce ZU Police n. Met.,
jeho výt ek podpoí program organizace
UNICEF Dobrý start do  ivota . Vstupné:
50 K , dobrovoln i více. Pedprodej vstupenek od 20. 2. v informa ních centrech v Polici
n. Met. a v Náchod.

JEDEN SVT
 tvrtek 21. 3.nedle 24. 3.
Festival dokumentárních lm o lidských
právech se k nám veají ji po osmé. V rámci
letoního tématu Bezpe n blízko bude
promítnuto celkem 15 lm. Nebudou chybt
ani tradi ní besedy a doprovodný program.
www.jedensvet.cz/festival/policenadmetuji.

BOHEMIAN RHAPSODY
 tvrtek 28. 3. od 19:00
Film je oslavou rockové skupiny Queen, její
hudby a pedevím Freddieho Mercuryho,
který svou tvorbou i  ivotem vzdoroval vem
myslitelným stereotypm. Díky tomu se stal
jedním z nejvýraznjích umlc na svt.
Snímek mapuje raketový vzestup nekonven ní
skupiny prostednictvím jejich revolu ního
zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will
Rock You , We Are the Champions nebo
práv Bohemian Rhapsody . Jejich píbh
za íná bleskovým startem, pokra uje neízenou  ivotní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu
Live Aid v roce 1985. Film získal presti ní cenu
Zlatý globus v kategorii drama, Rami Malek,
pedstavitel Freddieho Mercuryho, zvítzil
v kategorii herec v dramatu.
 ivotopisný / Drama / Hudební. Velká
Británie, USA, 2018, 134 min.
Vstupné: 90 K .

Msto Police nad Metují
Pellyho domy  Centrum kultury, vzdlávání a sportu
Masarykovo námstí 75, 549 54 Police nad Metují
e-mail: infocentrum@policko.cz, info@pellyhodomy.cz
tel.: +420 491 421 346

www.pellyhodomy.cz

Upozorujeme návtvníky akcí poádaných Pellyho domy,  e organizátor bude
z vybraných akcí poizovat audiovizuální
záznam, který bude slou it pro jeho
vlastní, nekomer ní, poteby.

/ Muzeum papírových model
Jako ka dé první pondlí v msíci je vstup
do Muzea ZDARMA!

JAROSLAV SOUMAR
/ VÝSTAVA
 tvrtek 7. 3.nedle 31. 3.
/ Zelený dome ek
Výstava kreseb polického umlce a u itele
Jaroslava Soumara.
Vernisá :  tvrtek 7. 3. 2019.
Dalí akce Muzea papírových model:
www.mpmpm.cz

Pipravujeme

Prodej vstupenek v Informa ních centrech v Polici nad Metují a v Náchod, pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC v beznu: Pondlí a steda 9:00 11:30 a 12:00 17:00; úterý,  tvertek a pátek: 9:00 11:30 a 12:00 15:00.

KULTURA

PRACHY!!!
Úterý 2. 4. od 19:00 / Kolárovo divadlo
Situa ní komedie, její hrdinové se díky
ne ekanému nálezu kufíku plného penz
ocitnou v neuvitelném etzci l í, úskok,
výmluv a dokonce i vydírání. Hrají: Ondej
Vetchý, Vanda Hybnerová a dalí. Divadlo
Palace Praha. Vstupné: 520 / 490 K .
Vstupenky v prodeji.

BROUK V HLAV
Pátek 12. 4. od 19:00 / Kolárovo divadlo
Filip Bla ek a Jitka Schneiderová v nejhranjím díle francouzského dramatika Georgese Feydeaua. Studio DVA Divadlo Praha.
Vstupné: 520 / 490 K . Vstupenky v prodeji.

JARNÍ TRH A EMESLA
V DEVNCE
Sobota 13. 4. od 9:00
/ Masarykovo námstí, stará kola
Tradi ní velikono ní trhy spojené s ukázkami emesel ve staré kole Devnce.
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