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Editorial

Nahlédněte spolu se mnou do dalších tří měsíců života Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Událo se toho opravdu hodně
a máme pro Vás dobré zprávy: Pan Libor Winkler půjčil Agentuře pro rozvoj Broumovska prostředky na dokončení ubytovací části kláštera – Domu hostů.
Díky tomu tak máme čas oslovit další možné dárce a podporovatele a především jim ukázat, jak chceme centrum provozovat.
Padlo také definitivní rozhodnutí, že po dvou letech se Broumovská klávesa, tedy mezinárodní soutěž mladých klavíristů, vrací z Mikulova do Broumova.
Současně na nás stále více doléhá tréma spojená se slavnostním otevřením revitalizované části kláštera 22. dubna 2015. A to nikoliv pro akci samotnou,
ale pro tíhu odpovědnosti nezklamat při naplňování naší vize být evropskou kulturní institucí rozvíjející tvořivost, sebevědomí a toleranci.
Institucí, která je zároveň ekonomicky udržitelná a chová hlubokou úctu ke všemu, co klášter představuje.
Jan Školník

Události, které jste
mohli zažít

Co bylo

Trio WUH nadchlo Kreslírnu
energickým jazzem

Terminátor a myši v mixéru
aneb Věda nemusí být nuda

Lukáš Hurník propojil akordy
hudby a vína

Ve středu 14. ledna přivítalo
Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov vzácného hosta,
jazzové Trio WUH. Americko-čeští
jazzmani odstartovali koncertem
letošní sezónu hudebního projektu
ArtCafé. Koncertní sál Kreslírna
se začal plnit už od půl sedmé.
Jazzovou lahůdku v podání
amerického pianisty ...
Celý článek >

Překvapivě vtipný večer čekal ve
čtvrtek 22. ledna na návštěvníky
broumovského ScienceCafé, kam
poprvé zavítal Petr Jan Juračka. Do
klášterní Kreslírny sebou přivezl
zábavnou přednášku Detektivem
v říši bezobratlých. Petr Jan Juračka,
mladý vědec z Katedry ekologie
Přírodovědecké fakulty UK a
zároveň talentovaný fotograf, ....
Celý článek >

Další z programů hudební kavárny
ArtCafé se ve středu 28. ledna
uskutečnil v klášterní Kreslírně.
Do Broumova tentokrát dorazil
skladatel, rozhlasový moderátor a
muzikolog Lukáš Hurník s pořadem
Společné akordy hudby a vína.
Janáček, Mozart, Rossini a k nim
Ryzlink, Veltlín nebo Tokaj. Lukáš
Hurník během dvouhodinového ...
Celý článek >
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Slavnostní otevření revitalizované části
broumovského kláštera a zahrady
středa 22. dubna 2015
• 16:00 vernisáž výstav v Galerii Dům – klášterní zahrada
• 17:00 slavnostní mše celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou
• 18:30 Požehnání, přestřižení pásky, slavnostní proslovy
• 19:30 Koncert Hradišťanu – Dřevník, klášterní zahrada
sobota, neděle 25. a 26. dubna 2015
• Dny otevřených dveří v broumovském klášteře
• Bohatý doprovodný program pro celou rodinu
Srdečně Vás zveme …

aktuální informace na www.klasterbroumov.cz

Úspěchy

Novinky

Vloni navštívilo
náš klášter téměř
33 tisíc lidí

Turistickou sezónu
přivítá klášter
mnoha novinkami

Benediktinský klášter v Broumově přivítal v loňském roce

Na novou turistickou sezónu chystá

o několik tisíc návštěvníků více než v roce předchozím.

broumovský klášter hned několik

Barokní památku navštívilo téměř 33 tisíc lidí z celé České

novinek. Ve středu 22. dubna

republiky i ze zahraničí.

bude za přítomnosti kardinála
Dominika Duky slavnostně otevřena

I přes omezení, která panovala na prohlídkovém okruhu

revitalizovaná část kláštera a

a v klášterní zahradě, jež byla vloni uzavřena celá, možnost

klášterní zahrady a naplno zde

navštívit broumovský klášter využilo v loňském roce

začne fungovat Vzdělávací a kulturní

nečekaně mnoho návštěvníků.

centrum Klášter Broumov.

... Celý článek >

... Celý článek >

Zajímavost

Revitalizace
broumovského kláštera
Benediktinský klášter v Broumově prošel za poslední měsíce velkými
změnami. Díky projektu Vzdělávací a kulturní centrum Broumov –
revitalizace kláštera se v roce 2012 podařilo získat dotaci 248 milionů
korun z prostředků Evropské unie a mohla tak odstartovat největší oprava
kláštera za posledních více než sto let.
... Celý článek >

Zajímavost

HRA-NIC-E aneb Café Dientzenhofer
Nová divadelní hra zmapuje historii Broumovska
Broumov a jeho okolí se už brzy stanou dějištěm nového divadelního představení s názvem HRA-NIC-E aneb Café Dientzenhofer. Hru od loňského roku připravují
Radovan Lipus a Renata Putzlacher, realizátoři úspěšných představení Těšínské niebo (Těšínské divadlo, 2004) a Denní dům, noční dům (Slovácké divadlo, 2011),
vyprávějících o městech, místech a lidech na česko-polském pomezí. Společně s Šimonem Cabanem, předním českým scénografem, choreografem a režisérem,
se autoři tentokrát zaměří na Broumovsko. ... Celý článek >

Připravujeme

Broumovský klášter nabídne
ubytování v bývalých
mnišských celách
Jak se kdysi nocovalo v klášteře, budou moci již brzy vyzkoušet návštěvníci benediktinského
kláštera v Broumově. Ten od května nabídne nové ubytování Dům hostů v bývalých
mnišských celách s jedinečnou atmosférou prodchnutou geniem loci národní kulturní
památky. ... Celý článek >

Upoutávka

Máte doma malého Mozarta?
Pošlete ho změřit síly do soutěže Broumovská klávesa…
Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy do 18 let Broumovská klávesa se vrací do
Broumova. Po dvou letech fungování na zámku v Mikulově, kam se soutěž dočasně
přesunula kvůli revitalizaci broumovského kláštera, si budou moci mladí umělci opět
zasoutěžit na domácí, broumovské půdě. Pátý ročník hudebního klání se uskuteční 8. –
10. května v novém koncertním sálu Dřevník v klášterní zahradě. Soutěžit se bude stejně
jako v předchozím ročníku ve čtyřech kategoriích podle věku. Účastníci budou muset
zahrát alespoň jednu skladbu z období baroka nebo klasicismu a jednu skladbu z období
romantismu nebo skladbu komponovanou po roce 1900. ... Celý článek >

SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Připravujeme

A EKOPEDAGOGY

Nové vzdělávací programy

Environmentální aspekty potravin - co vede
lidi ke specifickým stravovacím návykům?

od 1. dubna 2015
Lektorky Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov připravují na duben

Akreditovaný MŠMT.

nové environmentální vzdělávací programy s názvy Příběh obilí a Flora. Programy
jsou určeny žákům mateřských a základních škol a zaměří se na rostlinnou přírodu.

Termín:

... Celý článek >

čtvrtek 7. 5. 2015 od 11 hod do 16.30 hod
... Celý článek >

Připravujeme

Dobročinný večer hudebně
doprovodí Ondřej Brzobohatý
Dobročinný večer pro Broumovsko, který se každoročně koná v předvečer veřejné
ochutnávky vín Vinum et Cetera, se letos uskuteční v pátek 5. června. Svou účast
předběžně přislíbil zpěvák Ondřej Brzobohatý.
... Celý článek >

Upoutávka

Galerie Dům 2015
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Monika Immrová

Svou sochařskou instalaci založí na kombinaci velkorozměrných prostorových objektů
a reliéfních nástěnných prací, vytvořených v posledních několika letech.
Site Specific - Kryštof Kaplan a Igor Korpaczewski
Vernisáž: 22. 4. 2015, v 16 hodin Galerie Dům, klášterní zahrada
Do konceptu „site specific“ části broumovského výstavního projektu pro rok 2015 byli
vybráni sochař Kryštof Kaplan (1987), malíř Igor Korpaczewski (1959), multimediální
umělec Pavel Mrkus (1970), sochař Pavel Hošek (1976), malíř Jiří Matějů (1960)
a autor řady site specific instalací Martin Dašek (1981). ... Celý článek >

Rozhovor

S břevnovsko
– broumovským
převorem
P. Prokopem
Siostrzonkem:
Broumovský klášter prochází rozsáhlou
revitalizací. Jak tuto obnovu vnímáte?
Broumovsko, a samozřejmě s ním i klášter, má za
sebou nelehká desetiletí poválečné historie. Život
v klášteře byl násilně přerušen v r. 1945, pak byla

násilně přerušena
i snaha o jeho nové
oživení za pomoci
spolubratrů z USA.
Po r. 1990 řeholní
komunity nejen
v Broumově hledaly
svoje nové místo
v této společnosti.
Oživení života
v broumovském
klášteře bylo od počátku limitováno tím, že
břevnovská komunita nestačila a nestačí oživit
zároveň dvě místa. Proto jsem moc rád, že
v Broumově tomu pomáhá dění posledních let a
spolupráce s těmi, kteří se odhodlali napomoci
k tomu, aby se v broumovském klášteře opět
opravdově žilo. Aby to nebyly mrtvé budovy.

Jaký vztah k broumovskému klášteru máte?
Vzpomenete si na svou vůbec první
návštěvu?
Stal jsem se břevnovským benediktinem v
ilegalitě, a proto jsem jen krůček po krůčku
vnímal celou šíři bohatých a společných dějin
kláštera v Břevnově a Broumově. Do samotného
broumovského kláštera jsem se dostal až po
r. 1990. Svůj vztah k němu jsem si začal
více budovat až poté, co jsem se stal
převoremadministrátorem po smrti arciopata
Anastáze Opaska. Zamilujete si více teprve to, co
hlouběji poznáte. A tak můj vztah postupně rostl
pozvolným hlubším poznáváním broumovského
kraje, který je podmanivý.
... Celý článek >

Tiskárna nabízí špičkové služby a produkty,
jejichž zakoupením pomáháte rozvoji regionu
Tiskárna Centrum služeb Broumov je plně vlastněna Agenturou pro rozvoj Broumovska (APRB). Ta založením tiskárny
reagovala na potřeby vzniku sociální firmy v Broumově a zároveň na snahu o vytvoření udržitelné podnikatelské
činnosti, která by přispěla na neziskové aktivity mateřské neziskovky. Tento koncept se ukázal být velmi náročným na
realizaci. Vstoupili jsme do dvou nových oblastí – tiskařiny a sociálního podnikání.
Celý článek >

Podpořte nás!

www.klasterbroumov.cz/cs/darujte-podporte-aprb

Děkujeme našim partnerům

®

Všichni partneři zde: http://klasterbroumov.cz/cs/nasi-partneri

Kontakty

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Telefon: +420 491 521 283, 733 739 726, 734 443 161
E-mail: vkcb@broumovsko.cz
Klášterní 1, 550 01 Broumov
Kontaktní údaje na VKCB

