Úterý 17. ledna 18:30, zámek, Club Escape

Bělorusko, Rusko cestopisná přednáška Milana Štourače

Přednáška Milana Štourače s podtitulem: jak jsem honil a dohonil babí léto v Rusko potažmo v Bělorusku a o
tom, jak mě východně byrokratický virus napadl…. Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Středa 18. ledna 8:15 a 10:00, velký sál KD

Červená Karkulka

Představení pro MŠ. Divadlo Duha. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 19. ledna 19:00, zámek, Club Escape

Hanebný pancharti - Filmový klub

Brad Pitt ve filmu Quentina Tarantina, co víc, si přát? Napínavá vtipná a hlavně originální podívaná z druhé světové
války, kterou si neužijete nikde tak, jako v kině. + Bonus. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

leden 2012

Pátek 20. ledna 20:00, zámek, Club Escape

Drum and bass Break trip

Zavedená drumová akce opět v Clubu Escape. Celý večer, tentokráte abyste si to pořádně užili již od 20:00, Vás
bude bavit pět skvělých DJů. Budou to Shilenec, Six beat under, Que, Monk E a Payrex. Našláplá párty, přijďte
se bavit až do rána! Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. ledna, zámek, Club Escape
Úterý 3. ledna 9:00, Městská knihovna

„Jak na PC“

Cyklus počítačového školení především pro seniory, ale i pro ostatní začátečníky, kteří se chtějí naučit hledat
na internetu, pracovat s emailem, nebo WORDem. Tři na sebe navazující lekce se konají 3.1., 10.1. a 17.1.
2012 vždy od 9 do 11 hodin. Závazné přihlášky do semináře je možno vyplnit v dospělém oddělení Městské
knihovny. Vstup volný.

Čtvrtek 5.ledna 17:00, Městská knihovna

Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Nekuřácké prostředí.
Vstup zdarma.

Pondělí 23. ledna 17:00, Městská knihovna

Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění

Starověký Řím

Barevný svět Nikol Terzič

Starověký Řím – od Etrusků po křesťanskou Ravenu. Umění ve službách státu – oslavné reliéfy, sloupy, vítězné
oblouky. Římský portrét. Krása a dokonalost užitkových staveb. Koloseum a Pantheon. Vstup volný.

Pátek 6. ledna, zámek, Club Escape

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe (www.peteripe.cz) a jeho hostů, kterými jsou tentokráte
hvězdní DJ Mort’n (www.idj.cz/jabko), Alexx (www.alexxdj.com) a Nelo (www.disharmonic.cz). Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progressive/house/trance či RnB muziku. Vstup do 21:00 zdarma, pak
30 Kč.

Vernisáž výstavy v knihovně je po dvouleté přestávce první výstavou malířky Nikol Terzič z důvodu mateřské
dovolené. Autorka se malování obrazů věnuje od roku 2003, její obrazy lze rozdělit na abstraktní kompozice
a naivistické ilustrace. Společným rysem všech obrazů jsou barvy. Vystavované obrazy jsou určeny především
pro mladší věkovou skupinu, ale jistě zaujme i dospělé návštěvníky. Vernisáž zahájí svým vystoupením děti ze
ZUŠ. Vstup volný.

Mix & Oldies DJ Tomme

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč. Club Escape
naleznete v suterénu kuřimského zámku, Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 7. ledna, zámek, Club Escape

Dance Hits 90&News DJ George

Pátek 27. ledna, zámek, Club Escape

Electronic Beats Alexx, Nelo, DJ Mort’n, Pete Ripe

Sobota 28. ledna, zámek, Club Escape

Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou
sobotu zdarma.

Úterý 31. ledna 19:00, zámek, Club Escape

Po přečtení spalte - Filmový klub

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80.-90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Přijďte
se pobavit, rozhýbat po vánočních svátcích. Vstup zdarma.

Hvězdně obsazená filmová absurdita z dílny bratří Coenů, kteří tentokráte rozdávají černý humor plnými doušky. V
hlavních rolích Brad Pitt, George Clooney a další. + Bonus. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Úterý 10. 17. a 24. ledna 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00, velký sál KD

Sobota 28. ledna 20:00, velký sál KD

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. Příchod a odchod možný kdykoliv. Vstupné 20,- Kč na dítě, sourozenec do 1
roku vstup zdarma. V herně budou k dispozici odrážedla, výtvarné potřeby a hračky na hraní (kostky, autíčka,
vlačkodráha, dětská kuchyňka a další). Nezapomeňte na přezůvky pro děti i pro sebe, svačinku a pití. Drobné
občerstvení bude zajištěno. Herna je vybavena kobercem pro hraní menších dětí. Pro starší děti máme nově
lego a korálky. Těšíme se na vás. Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa. htpp://kurimata.webnode.cz/

Pořádá Viva Racing Team. K tanci a poslechu hraje „SLZA“. Vstupné 170 Kč. Předprodej v KD a na tel.: 777
883 335.

Hrátky s Kuřimátky

Středa 11. ledna 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Tříkrálový benefiční koncert

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na pomoc nemocným a handicapovaným lidem, matkám
v tísni a na humanitární pomoc. Zahrají sólisté na hudební nástroje, folkový soubor, pěvecký sbor Cantando a
jazzový orchestr Aritmic Band. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 13. ledna 20:00, tělovýchovný areál školy na Tyršově ulici

20. ples Tyršovky

Hraje Luky Band Brno. Vstupné 100 Kč. Občerstvení, bohatá tombola a jiná pobavení. Předprodej vstupenek
na vrátnici ZŠ Tyršova.

Pátek 13. ledna, zámek, Club Escape

PATEKK 13 Sektor 23 Teknoparty vol. 2

Po skoro roce se do Clubu Escape vrací divoké tekno. Zahrají XiXao /live/, Ethic /live/, DJ Shimaquore, DJ
Kepioo, DJ E.mpeg. Vizualizace by Dread.cz. Posílený 4 KW sound, dekorace, projekce. Start 20h end 4h. Kdo
byl minule ví, že to bude zase pořádná jízda made by Sektor23. Vstup do 21:00 zdarma, pak 23 Kč.

Sobota 14. ledna, zámek, Club Escape

Dance Hits 90&News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80.-90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup
zdarma.

Pondělí 16. ledna 18:00, Městská knihovna

Klára Janečková

Beseda s oblíbenou spisovatelkou Klárou Janečkovou, která napsala devět knih. Jako poslední v listopadu 2011
křtila titul Temnota. Většina knih autorky vychází z reálných zážitků, popřípadě zkušenosti žen nebo historických fakt. Například kniha Unesená vychází ze života spisovatelky, kdy autorka, coby osmnáctiletá dívka, byla
obětí únosu a její hrůzostrašný příběh byl i tématem 13. komnaty Kláry Janečkové v pořadu České televize.
Klára Janečková dnes pracuje jako školní psycholog, píše psychologické odborné články a její příspěvky se
často objevují v časopisech Šarm, Glanc nebo History. Vstup volný.

Úterý 17. ledna 18:30-21:00, Penzion U mostu, Legionářská 281

Výroba krabiček na kapesníky z pedigu

Pořádá Klub maminek KuřiMaTa. Přijďte si s námi vyzkoušet pletení z pedigu. Tentokrát si upleteme krabičku na kapesníky. Cena je 140,- Kč (zahrnuje materiál). S sebou vezměte větší ručník (bude to trochu mokrá
práce), zahradnické nůžky s ostrou špičkou či štípačky, krejčovský metr, šídlo či pletací jehlici, polštářkovou
náplast. V případě zájmu je nutné se předem registrovat nejpozději do 6. 1. 2012 na emailové adrese: kurimata@googlegroups.com. Dílny budou pokračovat i v dalších měsících, přibližně 1x za 14dní. Další informace,
přihlášky a fotografie z akcí na htpp://kurimata.webnode.cz/

VW Brouk ples

Pátek 3. února 20:00, velký sál KD

Orelský ples

Pořádá Orel jednota Kuřim. K tanci a poslechu hraje „POHODA“ Františka Hasoně a cimbálová muzika Donava. V programu vystoupí taneční skupina Eirigh. Vstupné 150,- Kč. Předprodej vstupenek a rezervace stolů
na tel. č. 607 909 396 a v prodejně Studio bydlení v Kuřimi.
Další plesy sezóny
Sobota 18. února: Kuřimský masopust * Pátek 24. února: Ples Vězeňské služby ČR * Pátek 2. března: Reprezentační ples města Kuřimi * Pátek 9. března a sobota 10. března: VII. Disko-Rocko Erotický ples (ANNA a
další).
Předprodeje

Pondělí 5. března 19:30, velký sál KD

Nezmaři

Koncert naší přední folkové skupiny. Vstupné 120 Kč. Předprodej od 16. ledna.

Čtvrtek 15. března 19:30, velký sál KD

Screamers – 15 let v dámských šatech
Nový pořad oblíbené trvesti show. Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej od 16. ledna.

Nabídka MDDM
DDM Kuřim pořádá 6.2. – 10.2. 2012 (jarní prázdniny)

Příměstský tábor

Zimní pohádky

Budeme tvořit, hrát hry a možná pojedeme i na výlet. CENA: 750 Kč zahrnuje: oběd, pitný režim, pojištění,
pedagogický dozor, materiál na tvoření. Každý den se sejdeme v 9:00 a rozejdeme v 15:00 v DDM, ulice Jungmannova. Tam vyzvedněte i přihlášky, které odevzdejte do 27. ledna 2012. Tel.: 541 230 763. Těší se Jana a
Jirka.
Prodejní a komerční akce: Čt. 26. 1. Malicher (smíš. zboží). Neručíme za odřeknutí akce pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Město Kuřim, Městská knihovna, oddělení kultury, Kulturní dům Kuřim, nám. Osvobození 902, tel. 541 263 556, 774 019 425 Úřední hodiny po, st 8 - 12
a 13-17, út, čt. pá 8-12. Referent pro kulturu Jiří Brabec 732 624 746, kultura@mkkurim.cz. Předprodej na vybrané akce: Flop-Vičar Tyršova 81 (po-pá
9-12, 13-17, tel.: 603 892 913), Trafika Na Loučkách (po - pá 5:30 - 16, so 7-10), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského centra KD (zde i na
faktury) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

