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Jediné vystoupení v Česku spojené se k řtem desky se uskute ční v rámci evropského

turné.

KOSTELEC NAD ORLICÍ – Bohatou nabídku

kulturních po řadů připravil pro ve řejnost také

v letošním roce Sdružený klub Rabštejn.

„Potencionální návšt ěvníci se mohou t ěšit na

řadu divadelních p ředstavení , mimo jiné na

komedii s názvem Láska a Páre čky, v níž

excelují Simona Postlerová, která alternuje

s Kate řinou Jane čkovou, Jan Révai a další

pražští profesionální herci. Mezi uvád ěná

klasická díla umocn ěná propracovanými

světelnými efekty se jist ě zařadí Manon

Lescaut s Filipem Tomsou v hlavní roli.

Hledat...
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Do pohybových a tanečních aktivit na Rabštejně jsme nově zařadili jógu. Pokračujeme

v úspěšném pilates, street dance i zumbě,“ řekla Orlickému týdeníku vedoucí Rabštejna Marta

Klimešová. V rámci cestopisných přednášek budou moci zájemci v únoru zamířit

prostřednictvím digishow spojeným s besedou za novými objevy pyramid v Bosně, cestovat

stopem po Aljašce nebo se podívat do Irska.

Hvězdy na Rabštejn ě  

„Na jaro připravujeme hudební lahůdku v podobě

koncertu světové jazzové hvězdy Randyho

Breckera ověnčeného pěti cenami Grammy. Bude

to jediný koncert v Česku uskutečněný v rámci

evropského turné spojený s křtem desky,“ láká už

nyní fanoušky jazzu Marta Klimešová, podle níž

byla loňská sezóna příjemná a z hlediska divácké

návštěvnosti úspěšná. V souladu s tím se

uskutečnil pilotní projekt „Bubnuje celé město“

hudebníka a muzikoterapeuta Iva Batouška, který

se konal pod záštitou starosty města Jiřího

Bartoše. Letos dojde k jeho realizaci také v dalších městech České republiky, ovšem Kostelci již

navždy zůstane prvenství. Třešničkou na pomyslném hudebním dortu byl exkluzivní jazzový

koncert s londýnským pianistou Harry Watersem, který působí po boku svého otce Rogera

Waterse (baskytaristy a zakladatele kapely Pink Floyd) jako klávesista ve světové show „The

Wall live“. Při svitu svíček dokázal zaplnit sál do posledního místa. Kostelec se tím zařadil mezi

šest velkých měst (Praha, Ostrava, Nitra,…), kde Waters v rámci turné vystoupil. Pochvalné

ohlasy sklidila nově založená rabštejnská taneční skupina moderního tance „street dance“.

Některé z akcí zůstanou navždy zapsány nejen v kronice SK Rabštejn. Více informací se

dozvíte na internetových stránkách www.skrabstejn.cz.
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Foto: Eva Ženíšková – vedoucí SK Rabštejn Marta Klimešová
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Komentáře jsou uzavřeny. Nebude moci poslat komentář.

Hlavní zprávy

Václav Pavel se op ět těsně minul s ledním medv ědem
25.1.2013 12:19 | Beseda, Křovice

Kapelník Valanky chystá pro její příznivce další překvapení DOBRUŠKA-

KŘOVICE – Jak jsme vás informovali v křovické hasičské zbrojnici proběhla

beseda s Václavem Pavlem, kterou pořádali hasiči tamního SDH Křovice.  

Známý ornitolog Václav

Na Rychnovsku dostal Miloš Zeman 53,60 % hlas ů

26.1.2013 19:22 | Rychnovsko, Volby

RYCHOVSKO – Ve druhém kole prvních přímých prezidentských voleb získal vítězný kandidát Miloš Zeman

na Rychnovsku 53,60% hlasů (celorepublikově 54,80%). Karel Schwarzenberg dostal 46,30% hlasů

(celorepublikově 45,19%). Volební účast byla

Jazzová hv ězda Randy Brecker bude koncertovat na Rabštejn ě

25.1.2013 17:37 | Kostelec nad Orlicí, Kultura a volný čas

Jediné vystoupení v Česku spojené se křtem desky se uskuteční v rámci

evropského turné. KOSTELEC NAD ORLICÍ – Bohatou nabídku kulturních

pořadů připravil pro veřejnost také v letošním roce Sdružený klub Rabštejn.

„Potencionální

Valérie Zawadská vás provede M ěstským plesem v Kostelci n. O.
25.1.2013 16:38 | Kostelec nad Orlicí, Ples
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KOSTELEC NAD ORLICÍ – Desátý městský reprezentační ples

s charitativním podtextem se uskuteční v pátek 1. února od 20 hodin ve

Sdruženém klubu Rabštejn. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina

Koplaho

Do Orlických hor p řijeli závodit i Rakušané
25.1.2013 12:29 |

Mistrovství ČR na jasankách se vydařilo OLEŠNICE V O. H. – Jak jsme vás

již informovali ve skiareálu Juráška proběhl 3. ročník MČR v historickém

lyžování. Akci pořádal Lyžařský oddíl Olešnice v

Předvád ějí mimo jiné archeologické nálezy z Rychnovska
23.1.2013 18:40 | Hradec Králové, Výstava

Ukázky pocházejí z Kostelce nad Orlicí, Třebešova a Petrovic. HRADEC

KRÁLOVÉ/RYCHNOVSKO – Další část výstavy Pravěk je kůl s názvem

Klenotnice doplněnou o ukázky pravěké a středověké keramiky z období od

pátého tisíciletí
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