Sobota 18. února, nám Osvobození, KD od 10:00

Kuřimský masopust

Zabíjačka a další laskominy na náměstí Osvobození, živá hudba (Brněnská Heligonka), odpolední dětský karneval (14-17) s Kamarády ve velkém sále KD. Sledujte samostatné plakáty.

Sobota 18. února, Club Escape, zámek

Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Drink Captain Morgan
panák za 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 20. února 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim - Hudební večírek
Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Pondělí 20. února 17:00, Městská knihovna

Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění

Renesance

únor 2012

Italská renesance – srovnání renesance a středověku, architektura (Brunelleschi, Alberti, Bramante), sochařství (Ghiberti, Donatello, Michelangelo), malířství (Botticeli, Da Vinci, Rafael Santi, Michelangelo). Bohatý
obrazový doprovod. Vstup volný.

Úterý 21. února od 9:00 do odpoledních hodin, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře žesťových nástrojů
Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Úterý 21. února 18:30, Club Escape, zámek

Balkán, Kosovo, Makedonie, cestopisná přednáška Milana Šťourače

Středa 1. února, dopoledne, Komorní sál ZUŠ Kuřim - Školní soutěž ve hře na klavír

Přednáška Milana Štourače s podtitulem: za pestrostí BALKÁNU KOSOVO – MAKEDONIE (a další: Slovinsko, Chorvatsko, B/H, Černá Hora). Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tématickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 22. února 18:00, velký sál KD

Pátek 3. února 20:00, velký sál KD

Josef Zimovčák (1956) je cyklistou na historickém kole. Je držitelem světového rekordu na 24 hodin (522,504
km, Brno, 1996), přejel USA od západu na východ (4356 km za 27 dnů, 1998), projel Tour de France v režimu
profesionálů (2005), stejně tak Giro d´Italia (2006) a La Vueltu (2007), je mnohonásobným mistrem světa na
různé vzdálenosti. Videoprojekce. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na projekt Na kole dětem.

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.

Pátek 3. února, Club Escape, zámek

2. Hip-hop & RnB Čiha, Maxim, Neuro

HipHop a RnB Dj Čiha zahraje převážně evropský old a new school hiphop, grime, rep. Další hraje Dj Maxim
převážně old hiphop z Ameriky. Dj Neuro hrávající většinou taneční hudbu zde zahraje hiphop a RnB. Akce
na drink Semtex + vodka 50,- Kč. A krásné dárky k Tullamore Dew. 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 4. února, Club Escape, zámek - 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. Akce na
drink Semtex + vodka 50,- Kč. A krásné dárky k Tullamore Dew. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 6. února 18:00, Městská knihovna

Průběžná dálnice Vratislav - Brno – Vídeň

Přednáška badatele Jiřího Vymětalíka o staré německé dálnici. Nedokončená dálnice byla plánována už od
roku 1938 jako dopravní spojení rakouské metropole a správního střediska pruského Slezska Vratislaví.
Západně Kuřimi byla plánována mimoúrovňová delta křižovatka, u Čebína měla trase ustoupit vápenka fy. Rose a Maláškové a východně
Lubě se budovalo velkolepé dílo Čtyřmostí - mosty přes rokli Hlubockého potoka a říčky Lubě u Krkaté baby. Stavba autostrády potřebovala rozsáhlé stavební zázemí. Budovaly se dělnické ubytovací tábory, stavební a materiálové základny. Budování dálnice náš kraj
významně poznamenalo a zanechalo výrazný doklad dopravního stavitelství té doby. Dnes těleso dálnice slouží svému účelu jen nepatrně,
avšak vytvořily se tu cenné přírodní lokality. Dodnes nalézáme mnoho objektů nedostavěné silnice, ať betonové mostní stavby přímo v
trase, nebo i pozůstatky dočasných stavebních zázemí. Je to také připomínka práce našich předků, kteří pomáhali budovat toto velkolepé
dílo. Vstup volný.

Pátek 10. února 19:30, restaurace u Wagnerů

The Merylen a FaNi band

Taneční večer, oslava svátku sv. Valentýna. Vstupné 100 Kč. Vstupenky: fotoateliér František Suchý, Husova
278 (tel.: 731 479 379) a trafika na nádraží ČD Kuřim.

Josef Zimovčák – Přednáška

Pátek 24. února, Club Escape, zámek - Oldies party & mix DJ Flash

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. Akce: svítící dárečky k Lemondu a Becherovce.
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 24. února 20:00, KD - Ples Vězeňské služby ČR
Sobota 25. února, Club Escape, zámek - Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akce: svítící dárečky k
Lemondu a Becherovce. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Sobota 25. února 19:30, Komorní sál ZUŠ

Marek Novotný Quintet

Repertoár složený výhradně z autorských skladeb na pomezí jazzu a vážné hudby, které jsou převážně koncipovány jako rozsáhlejší písňové kompozice. Hvězdná sestava: Marek Novotný - klavír, Gabriela Vermelho
- housle, kvinton, zpěv, David Dorůžka - kytara, Petr Tichý - kontrabas, Tomáš Hobzek - bicí. Mimořádná
příležitost. Vstupné 100 Kč (členové SPH budou mít slevu 50 Kč.). Předprodej od 1. února.

Úterý 28. února 19:00, Club Escape, zámek

District 9 - Filmový klub

Nad Zemí se objevil létající talíř. Lidé očekávali děsivou bitvu, ale nic se nestalo. Tihle vetřelci jsou jen uprchlíky z vlastní planety... necháme je zde žít? Napínavá akční sci-fi, která posadí fanoušky efektů i ty, kteří se chtěji
zamyslet. Režie: Neill Blomkamp + krátký předfilm. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Středa 29. února 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert vítězů školního kola Národní soutěže ZUŠ

S předáním diplomů a cen, věnovaných Klubem přátel ZUŠ. Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 1. března dopoledne, velký sál Kulturního domu Kuřim

Pátek 10. února, Club Escape, zámek

Školní kolo Národní soutěže ZUŠ - taneční obor

Po dvou měsících rozduní Club Escape rychlé beaty Techna. Vystoupí tradiční tahouni Dazy a Wolf a dále s
nimi tři nováčci v Clubu Escape Merflinger, Typhone, Nee´o. Akce Frisco, všechny druhy 30 Kč. Vstup do
21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 2. března, Kulturní dům Kuřim

Techno Wars Merflinger, Typhone, Nee´o, Dazy a Wolf

Sobota 11. února, Club Escape, zámek - 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. Akce
Frisco, všechny druhy 30 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 14. února 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 14.2., 21.2., 28.2. 2012 vždy od 9 do 11 hodin. Závazné přihlášky do
semináře je možno vyplnit v dospělém oddělení Městské knihovny. Vstup volný.

Úterý 14. února 19:00, Club Escape, zámek

Život podle Dana - Filmový klub

Vdovec Dan se zamiluje do krásné Marie, která však chodí s jeho mladším bratrem. Skvěle obsazená komedie,
u které se opravdu zasmějete. Od scenáristy Jak na věc. Režie Peter Hedges. V hlavních rolích Steve Carell,
Juliette Binoche ad. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč. + Valentýnské překvapení.

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

Radovanovy radovánky

Divadlo Věž Brno. Představení na motivy večerníčkového seriálu Zdeňka Svěráka, který namluvil vypravěčský
part. Zadáno pro MŠ. Dětem ve vhodném věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Středa 15. února 17:00, Městská knihovna

Léčení energií (vycházející) z rukou léčitele

Již druhé zajímavé setkání s léčitelem Ing. Zdeňkem Bednářem, který se tentokrát bude výhradně věnovat léčení přikládáním rukou na tělo pacienta. Co vše se dá léčit? Způsoby léčby (odstranění napětí z těla, harmonizace
těla, dodání energie pacientovi). Další informace na www.lecitel-zdenek-bednar.estranky.cz. Vstup volný.

Čtvrtek 16. února 19:30, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Rak a Rak – kytarový koncert
(Štěpán Rak a Jan Matěj Rak)

Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji v KD nebo před koncertem za 100 Kč. Vzhledem k velkému zájmu předprodáváme od 1. února.

Čtvrtek 16. února 20:00, Club Escape, zámek

Pavel Fajt - DrumTrek - Escape live music

Zahajovací koncert Escape live music má na starosti člověk, který pravidelně organizuje velké akce Slet bubeníků, pan Pavel Fajt. Jeden bubeník, velká bicí souprava, „zvukový kruh“, elektronika, loopy, groovy, celokapelový zvuk. Špičkový hudebník, jehož hudba se pohybuje na pomezí world music, elektro-akustické hudby a
bubenické performance. Cena 100 Kč v předprodeji a pro abonenty, 120 Kč na místě. Předprodej v Kulturním
domě a Clubu Escape.

Vstup volný. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Reprezentační ples města Kuřimi

Hraje Marathon band, cimbálka, bohatý kulturní program. Tombola. Vstupenky od 1. února v KD.

Neděle 4. března 15:00, Club Escape, zámek

Jambo! Namibie – cestopisná přednáška

Namibie je desetkrát větší než Česká republika - a má pouhé dva miliony obyvatel. Obrovskou rozlehlost všeho
navíc umocňuje skutečnost, že horizont nečlení žádné hory, žádné výškové budovy, žádné zalesněné plochy...
Kam se podíváte, vidíte do obrovské vzdálenosti. Ten ohromný prostor navozuje neskutečný pocit svobody.
Povídání o zemi, kam se můžete vypravit bez cestovní kanceláře. Petr a Martina Bielikovi.
Výstava

Úterý 2. února 17:00, Městská knihovna

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU (2000 – 2012)

Vernisáž výstavy fotografií Zdeňky Hanákové. Ojedinělá, trochu kontroverzní výstava, která se zaměřuje na
živou fotku znázorňující energii ženského těla.

Svou práci představí kuřimská rodačka Zdeňka Hanáková, která je absolventkou pražské FAMU - Filmové akademie múzických umění, obor
fotografie, s titulem MgA; studovala také na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a Middlesex University, School of Art, Design and Performing Arts v Londýně. Inspirací je pro ni tanec, vnitřní napětí a ladnost pohybu člověka; snaha, aby fotografie v divákovi zanechávaly příjemné
meditativní naladění a provokovaly ho k zamyšlení. Výstava představuje snímky z let 2000 až 2011 z různých projektů a výstav například Dita,
Madony, EZE, Akty uskutečněné v ČR, Německu a Francii. Autorka je současně i fotoeditorkou známých českých deníků a týdeníků. Další informace na www.hanakova.com. Výstava bude přístupná v půjčovní době knihovny do 6.3. 2012. Vstup volný.

Předprodeje

Pondělí 5. března 19:30, velký sál KD

Nezmaři

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

Pátek 9. března a sobota 10. března:

VII. Disko-Rocko Erotický ples

Hrají: ANNA (stará i nová setava), D.J. Boris, Doga. Dámský a pánský striptýz, obsluha nahoře bez, bohatá
tombola, vstupenky na tel.: 776 761 281 (Slávek Bednář).

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. Již téměř vyprodáno.
Prodejní a komerční akce: St. 1. 2. Bellitex (textil). 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.

Pátek 17. února, Club Escape, zámek

Drum and bass Break trip Pprskh, Sulthan, Payrex, Buba

Zlomené beaty v podání vyškovských matadorů Pprskha (co by dub) a Sulthana (co by dub), jsou vždy nezapomenutelný zážitek. Dále sebou přivezou DJe Bubu (idj.cz/buba). Tuto trojici doplní náš DnB rezident
brněnský DJ Payrex. Drink Captain Morgan panák za 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

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.

