
 
 

CULTURAL AND SOCIAL OPPORTUNITIES 

There’s a big range of activities in and around Bruton catering for all ages (some of 

which are free). This leaflet tries to cover what’s available together with contact 

details for more information. Most of this can also be found in The Dove magazine 

which is produced once a month – it’s free of charge and can be found from the 

beginning of each month in several shops in Bruton. In addition there are other free 

magazines which provide information about what’s happening in our area (eg The 

Blackmore Vale Magazine, The Visitor, The Leveller and The Conduit). 

Here's an A-Z of some of what is on offer…. 

Art 

Bruton Art Society: Membership is open to amateur and professional artists, but 

also to those who are just interested in its programme of lectures and visits to art 

galleries. For more information go to www.brutonartsociety.co.uk or contact 

Dorrie Peat on 01747 838217 or doripeat@bowdensfarmhouse.co.uk 

Bell ringing 

There is a group of bellringers who practise on Wednesday evenings at St Mary’s 

Church Bruton: if you’re interested in finding out more contact Christine Dunn 

01749 812585 or email Bruton@bath-wells.org   

Clubs for children 

There are various clubs for children of all ages connected to the scouting 

movement. 

For girls aged 4-7: Bruton Rainbows (brutonrainbows@gmail.com), aged 7-10: 

Brownies (brutonbrownies@gmail.com), aged 10-14: 1st Bruton Guides (contact 

Helen Saxton on 01749 850289. 

For boys and girls aged from 6-14: Beavers, Cubs and Scouts 

(3rdbrutonscoutssomerset@gmail.com or Tim Wilson on 07889 285358) 

http://www.brutonartsociety.co.uk/
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Cinema 

The Batcombe Film Society brings classic and contemporary films to the village, 

encouraging a social get together in the community. Meeting regularly throughout 

the year at the Jubilee Hall from September through to April, members can enjoy 9 

films a year and reduced ticket prices to the annual themed evening meal and film 

night for just £20 per person. Non-members are welcome at £5 per film (£2 for 

those 14 or under). For further information or to join the Society, please contact 

Ann Biddle on 01749 850307 or bidann44@gmail.com 

 

Further afield there are also cinemas in Wells (info@wellsfilmcentre.co.uk 01749 

673195, Frome (Westway Cinema 01373 471612) and Yeovil (Cineworld: 

www.cineworld.co.uk and Westlands: 01935 422884. 

 

At Street near Glastonbury there is Strode Theatre (01458 442846), which is a 

theatre and cinema, a part of the Strode College campus. There is a varied 

programme of live shows, films and live screenings and the foyer is home to 

changing exhibitions of work by local and regional artists. 

Coffee mornings 

There is usually a coffee morning on Saturdays in Bruton Community Hall, 

organised by different Bruton groups and starting around 9.30am 

Drama 

If anyone is interested in joining the Bruton Players (who put on occasional 

performances of plays) please contact Juliet Bowell on 812449 422 

Flowers and plants 

Bruton Flower Club: regular meetings and craft and practice evenings, organised 

by Judy Hayter 07788 311191 

Bruton Horticultural Society: talks and garden visits. 

www.brutonhorticultural.org.uk or contact Jan Juneman on 01749 813439 

History and heritage  

For those interested in our local history, Bruton Museum is a good starting point. 

Andy Pickering: chair@brutonmuseum.org.uk. There are regular exhibitions and 

talks. 

Bruton Conservation Trust (brutontrust@brutontown.com) is dedicated to 

preserving the character of this historic town and also organises occasional talks. 

mailto:bidann44@gmail.com
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Lunch Clubs 

Bruton Active Living: a weekly lunch and talk from a wide range of speakers, 12-

4pm. Contact Cynth Jeffery on 01749 812418 or 07903 190191 

Bruton Mini Day (Monday) Club: in the Community Hall every Monday, for a 

homecooked lunch and tea and cake. For more information contact Terri Swaine 

on 01749 572839 or 07857 509248 

Outings 

Poppy Travel organises day excursions; for more information phone Lynne on 

01749 812916 

Reading and board games 

Bruton Community Library is staffed by volunteers and welcomes everyone. Open 

Tuesday 2-5pm, Friday 10am-1pm and 2-5pm, Saturday 10am-1pm. On Friday 

mornings there is Rhyme Time for babies and toddlers (rhymes, stories and songs) 

– no need to book. For more information: emma.madge@madgetechnology.com 

The Stripy Duck Bookshop Café on Bruton High Street hosts talks by writers on 

some Wednesday evenings (small charge) and also Games Evenings (free, 

traditional board games) on some Tuesday evenings 7-9pm. For more information 

phone 01749 814814 or email stripyduck@protonmail.com 

Singing 

Bruton Choral Society is a group of amateur singers who rehearse on Wednesday 

evenings to prepare for public performances of choral works, both traditional and 

more popular (usually 2 concerts between September and May). Rehearsals are 

friendly and informal. Contact Barbara on 01749 812708 for more information, 

also find out more on www.brutonchoralsociety.org.uk  

St. Mary’s Church choirs: the Children’s Choir is for singers aged 7-17, rehearsing 

on Friday afternoons 3.45-5.30pm in the church. The Adult Choir sings on the 

11am service on the first Sunday of each month, and also choral evensong, 

rehearsing on Tuesdays 7:30-9:00pm in the church. Anyone is welcome to audition 

for the choir. The ability to sing is a necessity, but the ability to read music is not 

mandatory as training is provided. If you are interested in joining the Choir email 

choir@stmarysbruton.org or phone 01749 812114 

The Brutones: a drop-in singing group organised by Su Hart. Thursdays 7.30-

9.00pm during term time at the Bruton Club, Quaperlake St. £10 a session. 

Occasional performances and pop up events. For more information go to bruton-

singers@googlegroups.com  

mailto:emma.madge@madgetechnology.com
mailto:stripyduck@protonmail.com
http://www.brutonchoralsociety.org.uk/
mailto:choir@stmarysbruton.org
mailto:bruton-singers@googlegroups.com
mailto:bruton-singers@googlegroups.com


Walking 

Bruton Walkers (weekend walks with a friendly group of people) is organised by 

Katherine Grugeon (01963 824119) 

On Thursdays there is a regular Health Walk in the immediate surroundings of 

Bruton. These start at 11am from in front of Bruton Museum, around 40 minutes of 

easy walking. Everyone welcome, just turn up! For more information contact 

Bryan on 01749 938191 bryan.pearson@talktalk.net 

In the Community Office in the centre of Bruton there is information about self-

guided walks in the Bruton area, or go to https://walks.brutontown.com  There are 

some really lovely walks with full directions given. 

 

U3A 

U3A stands for the University of the Third Age; this is a self-help organisation for 

people no longer in full time employment providing educational, creative and 

leisure opportunities in a friendly environment. The local branch is based in Castle 

Cary and is called the Camelot u3a (contact brianhunter1960@gmail.com or go to 

https://u3asites.org.uk/Camelot-area) There is a monthly meeting at Caryford Hall, 

Ansford, Castle Cary usually on the last Friday of the month, starting at 2.30pm 

with a short talk, tea, coffee and biscuits. Members host interest groups on very 

wide-ranging subjects: art and craft, music, walking, literature, history, gardening, 

photography, languages and so on. Membership is £15 for the year. 

 

Women’s groups 

The Women’s Institute (or W.I.) is a national institution with local groups all over 

the country. For more information on the Bruton group, contact Pat Griffin 01749 

813381. There are regular meetings and talks on a wide range of topics. 

 

Some extra addresses of local town and parish councils 

To find out more about activities and events in Bruton and our surrounding villages 

Bruton:                    https://brutontowncouncil.gov.uk 

 

Batcombe:               www.batcombe-parish-council-somerset.org.uk 
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Ditcheat:                  www.ditcheatparishcouncil.org.uk 

Evercreech:              www.evercreech-pc.gov.uk 

Lamyatt:                   https://lamyatt.org.uk 

Pitcombe:                 pitcombepc.org.uk 

Shepton Montague:  https://sheptonmontague.co.uk 

 

Further help 

For help with accessing social and cultural information, please contact Bruton 

Supports Ukraine volunteer Caroline Tickner on 07891 928 364 (leave a text 

message and I’ll get back to you) or email carolinetickner@hotmail.com 
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КУЛЬТУРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 

У Брутоні та навколо нього є великий спектр заходів, які займаються 

харчуванням для будь-якого віку (деякі з них безкоштовні). Ця листівка 

намагається охопити те, що доступно разом із контактними даними для 

отримання додаткової інформації. Більшість з цього також можна знайти в 

журналі The Dove, який випускається раз на місяць – це безкоштовно і його 

можна знайти з початку кожного місяця в декількох магазинах в Брутоні.   

Крім того, є й інші безкоштовні журнали, які надають інформацію про те, що 

відбувається в нашому районі (наприклад, журнал Blackmore Vale Magazine, 

The Visitor, The Leveller і The Conduit). 

Ось A-Z з деяких з того, що пропонується.... 

Мистецтво 

Брутонське художнє товариство: Членство відкрите для художників-аматорів 

та професіоналів, а також для тих, хто просто цікавиться його програмою 

лекцій та відвідування художніх галерей. Для отримання додаткової 

інформації перейдіть до www.brutonartsociety.co.uk або зв'яжіться з Доррі Піт 

за номером 01747 838217 або doripeat@bowdensfarmhouse.co.uk 

Дзвін дзвін 

Є група дзвонарів, які практикуються в середу ввечері в церкві Святої Марії 

Брутон: якщо вам цікаво дізнатися більше, зв'яжіться з Крістін Данн 01749 

812585 або електронною поштою Bruton@bath-wells.org   

Клуби для дітей 

Існують різні клуби для дітей різного віку, пов'язані зі скаутським рухом. 

Для дівчат у віці 4-7 років: Брутон Веселка (brutonrainbows@gmail.com), у 

віці 7-10 років: Брауні (brutonbrownies@gmail.com), у віці 10-14 років: 1-й 

Брутон Гідс (зв'яжіться з Хелен Сакстон 01749 850289. 

mailto:doripeat@bowdensfarmhouse.co.uk


Для хлопчиків і дівчаток у віці від 6 до 14 років: Бобри, Ведмежата і скаути 

(3rdbrutonscoutssomerset@gmail.com або Тім Вілсон 07889 285358) 

Кінотеатр 

Кіноспільнота «Баткомб» приносить у село класичні та сучасні фільми, 

заохочуючи до соціальної зустрічі в громаді. Регулярно збираючись протягом 

року в Ювілейному залі з вересня по квітень, учасники можуть 

насолоджуватися 9 фільмами на рік і знижувати ціни на квитки на щорічну 

тематичну вечірню їжу та ніч кіно всього за 20 фунтів стерлінгів на людину. 

Особи, які не є членами Церкви, вітаються за ціною 5 фунтів стерлінгів за 

фільм (2 фунти стерлінгів для тих, кому не виповнилося 14 років). 

Для отримання додаткової інформації або для вступу до Товариства, будь 

ласка, зв'яжіться з Енн Біддл за номером 01749 850307 або 

bidann44@gmail.com 

Далі є також кінотеатри в Уеллсі (info@wellsfilmcentre.co.uk 01749 673195, 

Фром (Westway Cinema 01373 471612) і Йовілі (Cineworld: 

www.cineworld.co.uk і Westlands: 01935 422884. 

На вулиці біля Гластонбері знаходиться театр Строуд (01458 442846), який є 

театром і кіно, частиною кампусу коледжу Строуд. Існує різноманітна 

програма живих шоу, фільмів та живих показів, а у фойє є домом для зміни 

виставок робіт місцевих та регіональних художників. 

Кавові ранки 

Зазвичай по суботах у Брутонському громадському залі проводиться кавовий 

ранок, організований різними групами Брутона і починається близько 9.30 

ранку 

Драма 

Якщо хтось зацікавлений у приєднанні до гравців Брутона (які ставлять 

епізодичні виступи п'єс), будь ласка, зв'яжіться з Джульєттою Кауелл 812449 

422 

Квіти і рослини 

Брутонський квітковий клуб: регулярні зустрічі та вечори ремесла та 

практики, організовані Джуді Хейтер 07788 311191 

Садівниче товариство Брутона: бесіди та відвідування саду. 

www.brutonhorticultural.org.uk або зв'яжіться з Яном Джунманом за номером 

01749 813439 



Історія та спадщина  

Для тих, хто цікавиться нашою краєзнавчою історією, Брутонський музей є 

гарною відправною точкою. Енді Пікерінг: chair@brutonmuseum.org.uk. Тут 

регулярно проводяться виставки та бесіди. 

Фонд охорони природи Брутона (brutontrust@brutontown.com) присвячений 

збереженню характеру цього історичного міста, а також організовує 

епізодичні переговори. 

Ланч-клуби 

Bruton Active Living: щотижневий обід і розмова від широкого кола спікерів, 

12-4 вечора. Зв'яжіться з Синт Джеффрі за номером 01749 812418 або 07903 

190191 

Клуб Bruton Mini Day (понеділок): щопонеділка в громадському залі, за 

домашнім обідом і чаєм і тістечком. Для отримання додаткової інформації 

зв'яжіться з Террі Свейном за номером 01749 572839 або 07857 509248 

Екскурсії 

Poppy Travel організовує денні екскурсії; за додатковою інформацією 

телефон Лінн за номером 01749 812916 

Читання та настільні ігри 

Бібліотека громади Брутона укомплектована волонтерами і вітає всіх. 

Працює у вівторок з 14:00 до 17:00, у п'ятницю з 10:00 до 14:00 та з 14:00 до 

14:00, у суботу з 10:00 до 13:00. У п'ятницю вранці є Римований час для 

немовлят і малюків (рими, оповідання та пісні) – не потрібно бронювати. Для 

отримання додаткової інформації: emma.madge@madgetechnology.com 

У кафе Книжкової крамниці Stripy Duck на Брутон-Хай-стріт проводяться 

розмови письменників у деякі вечори середи (невелика зарядка), а також 

ігрові вечори (безкоштовні традиційні настільні ігри) в деякі вечори вівторка 

о 7-9 вечора. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 01749 

814814 або електронною поштою stripyduck@protonmail.com 

Спів 

Брутонське хорове товариство — група співаків-аматорів, які репетирують у 

середу ввечері, щоб підготуватися до публічних виступів хорових творів, як 

традиційних, так і більш популярних (зазвичай 2 концерти в період з вересня 

по травень). Репетиції бувають дружніми і неформальними. Зв'яжіться з 

mailto:emma.madge@madgetechnology.com


Барбарою за номером 01749 812708 для отримання додаткової інформації, 

також дізнайтеся більше про www.brutonchoralsociety.org.uk 

Хори церкви Святої Марії: Дитячий хор призначений для співаків віком від 7 

до 17 років, репетируючи в п'ятницю вдень 15.45-17.30 у церкві. Хор для 

дорослих співає на службі об 11 ранку в першу неділю кожного місяця, а 

також хоровий парний спів, репетируючи по вівторках 7:30-9:00 вечора в 

церкві. Будь-хто запрошується на прослуховування до хору. Уміння співати - 

необхідність, але вміння читати музику не є обов'язковим, так як 

забезпечується навчання.   Якщо ви зацікавлені у приєднанні до хору 

електронною поштою choir@stmarysbruton.org або телефоном 01749 812114 

The Brutones: дроп-ін співоча група, організована Су Хартом. Щочетверга з 

7.30 до 21.00 під час каденції в клубі Брутон, Quaperlake St. 10 фунтів 

стерлінгів за сесію. Епізодичні виступи та спливаючі заходи. Для отримання 

додаткової інформації перейдіть до bruton-singers@googlegroups.com 

Ходьба 

Брутон Уокерс (прогулянки вихідного дня з дружньою групою людей) 

організовує Кетрін Гружон (01963 824119) 

По четвергах відбувається регулярна прогулянка здоров'ям в найближчому 

оточенні Брутона. Вони починаються об 11 ранку перед музеєм Брутона, 

близько 40 хвилин легкої ходьби. Всі вітають, просто з'явіться! За 

додатковою інформацією звертайтеся до Брайана за номером 01749 938191 

bryan.pearson@talktalk.net 

В Офісі громади в центрі Брутона є інформація про самостійні прогулянки в 

районі Брутона, або поїдьте https://walks.brutontown.com Є кілька дійсно 

прекрасних прогулянок з повними вказівками. 

U3A 

U3A розшифровується як Університет третьої епохи; це організація 

самодопомоги для людей, які більше не працюють повний робочий день, 

забезпечуючи освітні, творчі та дозвіллєві можливості в дружньому 

середовищі. Місцева філія базується в замку Кері і називається Camelot u3a 

(контактна brianhunter1960@gmail.com або їхати до 

https://u3asites.org.uk/Camelot-area)   Відбувається щомісячна зустріч у 

Керіфорд-Холі, Ансфорді, Касл-Кері зазвичай в останню п'ятницю місяця, 

починаючи з 14.30 з короткою розмовою, чаєм, кавою та печивом. Учасники 

проводять групи за інтересами на дуже широкомасштабні теми: мистецтво та 

ремесло, музика, ходьба, література, історія, садівництво, фотографія, мови 

тощо. Членство становить 15 фунтів стерлінгів за рік. 

http://www.brutonchoralsociety.org.uk/
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Жіночі групи 

Жіночий інститут (або W.I.) - це національна установа з місцевими групами 

по всій країні. Для отримання додаткової інформації про групу Брутона 

зв'яжіться з Петом Гріффіном 01749 813381. Відбуваються регулярні зустрічі 

та бесіди на широке коло тем. 

Деякі додаткові адреси місцевих міських та парафіяльних рад 

Щоб дізнатися більше про заходи та заходи в Брутоні та наших навколишніх 

селах 

Брутон: https://brutontowncouncil.gov.uk 

 

Баткомб: www.batcombe-parish-council-somerset.org.uk 

Ditcheat: www.ditcheatparishcouncil.org.uk 

Еверкріх: www.evercreech-pc.gov.uk 

Лам'ятт: https://lamyatt.org.uk 

Піткомб: pitcombepc.org.uk 

Шептон Монтегю: https://sheptonmontague.co.uk 

 

Подальша допомога 

Щоб отримати допомогу з доступом до соціальної та культурної інформації, 

будь ласка, зв'яжіться з волонтеркою Bruton Support Ukraine Керолайн Тікнер 

за номером 07891 928 364 (залиште текстове повідомлення, і я зв'яжуся з 

вами) або електронною поштою carolinetickner@hotmail.com 

 

 

 


