Středa 14. března 19:30, komorní sál ZUŠ - Duo Claret - klarinetový koncert

(Vít Spilka - klarinet, basklarinet, Olga Spilková - klarinet, Jana Goliášová - klavírní doprovod). Koncert je součástí
abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji v KD nebo před koncertem za 100 Kč.

Čtvrtek 15. března 17:00, Komorní sál ZUŠ - Žákovský hudební večírek
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 15. března 19:30, velký sál KD - Screamers – 15 let v dámských šatech
Nový pořad oblíbené travesti show. Vstupné 250 a 200 Kč. Prakticky vyprodáno.

Pátek 16. března, Club Escape Zámek Kuřim - Drum and bass Break trip Pprskh, Sulthan a další

Zlomené beaty v podání vyškovských matadorů Pprskha (co by dub) a Sulthana (co by dub) jsou vždy nezapomenutelný zážitek. Podrobnější line-up na www.clubescape.cz. Akční drink: Aerodynamiku jelena prověří jen Zelená + dárečky.
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 17. března, Club Escape Zámek Kuřim - St. Patrick Day DJ Flash

Oslavte s námi den svatého Patrika! A jak jinak než s irskou whiskey! Za drink Tullamore dew můžeš vyhrát bekovku,
šátek, přívěšek nebo hlavolam. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vstup jako každou sobotu zdarma.

březen 2012

Pondělí 19. března 17:00, Městská knihovna

Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění - Realismus

Realismus 16. a 17. století – Brueghel. Caravaggio, Rubens, Rembrandt. Barva, světlo a příběh. Historie, mytologie,
krajina, portrét. Vstup volný.

Úterý 20. března 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 20.3., 27.3. a 3.4. 2012 vždy od 9 do
11 hodin. Závazné přihlášky do semináře je možno vyplnit v dospělém oddělení Městské knihovny. Vstup volný.

Středa 21. března v 8:15 a 10:00, velký sál KD
Čtvrtek 1. března dopoledne, velký sál KD - Školní kolo národní soutěže ZUŠ - taneční obor
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Pátek 2. března, Club Escape Zámek Kuřim - Dance Mania DJ Tomme

Párty s největšími tanečními hity současnosti v mixu od DJe Tomme. Akční drink Fernet Zetko + CocaCola = dárečky.
www.djtomme.cz. 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

Pátek 2. března 20:00 Kulturní dům Kuřim - Reprezentační ples města

Hrají Marathon Band, Cimbálová muzika Fjertůšek, Aritmic Band. Předtančení Taneční škola Eso, Fashion show DFC,
bohatá tombola. Vstupné 250 Kč. Vstupenky v předprodeji.

Sobota 3. března, Club Escape Zámek Kuřim - 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. Akční drink
Fernet Zetko + CocaCola = dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 4. března 15:00, Club Escape Zámek Kuřim

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. Země s rekordně nízkou
hustotou obyvatelstva, též s rekordním počtem diamantů. Návštěva himbské vesnice, baobaby, ráj zvěře v parku Etosha, diamantová pole,
pobřeží koster, lachtaní kolonie, nejvyšší duny pouště Namib, mráz na Kalahari... Těší se na Vás Petr a Martina Bielikovi.

Pondělí 5. března 19:30, velký sál KD - Nezmaři

Koncert naší přední folkové skupiny. Vstupné 120 Kč. Vstupenky v předprodeji.

Úterý 6. března 9:00, Městská knihovna - Facebook je pro všechny!

Kurz je určený zájemcům o užívání sociálních sítí internetu, se zaměřením na seniory a absolventy školení „Jak na PC“. Vstup volný.

Středa 7. března 17:00, Komorní sál ZUŠ - Žákovský hudební večírek

Příběhy včelích medvídků

Zadáno pro MŠ. Divadelní představení pražského divadla Krapet. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělé
osoby rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 22. března 20:00, Club Escape Zámek Kuřim

(Orgasmus) Bez předsudků - Live Theatre

Bez předsudků je báječnou, dojemnou a zároveň mírně lechtivou komedií o přátelství, zvědavosti, vztazích, tajemstvích... a
hlavně o nás všech – lidech jako takových. Je plná legrace i trpkého pochopení. Ponořte se tedy společně s námi do trefného
slovního souboje obou postav, kdy místy dojemné situace v rychlém sledu střídají nezapomenutelné gagy. Komedie Bez předsudků je další příležitostí pro herce, kteří si za své umění vysloužili již řadu ocenění na prestižních přehlídkách a festivalech po
celé České republice. www.amadis.cz. Studenti, důchodci a abonenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Čtvrtek 22. března a pátek 23. března 17:00, Městská knihovna

Korálkovací kurz pro dospělé

Tentokrát bude kurz věnován výrobě slavnostního šperku - šperk z filigránů a ohňovek. Práce s kovovými komponenty,
ketlování, paměťový drát nebo lanko. Na kurz je třeba se přihlásit mailem Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo telefonem
606 570 008. Cena kurzu pro dospělé je 300 Kč.

Pátek 23. března 15:00, Městská knihovna - Dětský korálkovací kurz

Na kurzu se budou děti věnovat barevným měděným drátkům a dřevěným kytičkám. Kurz je určen pro děti starší 10 let.
Na kurz je nutné se přihlásit mailem Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo telefonem 606 570 008. Cena kurzu je 150 Kč.

Pátek 23. března, Club Escape Zámek Kuřim

Electronic beats Pete Ripe, Nelo, Patrik Prelovsky

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe (www.peteripe.cz) a jeho hostů, kterými jsou tentokráte Nelo
(www.disharmonic.cz) a Patrik Prelovsky. Pravidelně Vám přináší kvalitní elektronickou progressive/house/trance či
RnB muziku. Dárečky k vodce Amundsen! Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 24. března 20:00, Club Escape Zámek Kuřim

THE FAKERS (nejen) Pearl Jam cover band – Live koncert

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na kapelu 30 Kč.

Sestava kapely Fakers spolu působí od roku 2010 a tvoří ji zkušení hráči, kteří prošli mnoha brněnskými i mimobrněnskými uskupeními, kde získali zkušenosti z mnoha hudebních stylů. Repertoár se v současné době ustálil na písních
americké kapely Pearl Jam, tvoří jej ovšem i skladby jiných, převážně rockových skupin, jako Stone Temple Pilots, Alice
In Chains, Red Hot Chili Peppers, Velvet Revolver a mnoha dalších. Přijďte si poslechnout jejich energické vystoupení
a nasát radost z hraní, která tryská z každé zahrané noty, úderu či tónu. Strhující zpěv podpořený brilantně zahranými
kytarami a strojově přesnou rytmikou, to vše je zárukou nevšedního kulturního zážitku. Vstup 80 Kč.

Úterý 6., 20. a 27. března 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00, velký sál KD

Středa 28. března 17:00, Komorní sál ZUŠ - Jarní koncert ZUŠ

čů. 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/

REC (Jaume Balagueró, Paco Plaza) - Filmový klub

Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 7. března 16:00, velký sál KD

Konference o sociálních službách aneb plesová sezóna nekončí

Hrátky s Kuřimátky
Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodiČtvrtek 8. března 19:00, Club Escape Zámek Kuřim

Pýcha a předsudek (Joe Wright) - Filmový klub

Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 29. března 19:00 března, Club Escape Zámek Kuřim

Kultovní horror na plátně kina Escape! Tlačítko „REC“ stiskne mladá televizní reportérka a její kameraman, kteří natáčejí noční směnu v místní požární stanici. Po chvíli přichází tísňová volání staré ženy, která je uvězněna ve svém domě.
Začíná dlouhá noční můra. Španělsko 2007, 78 min. ČSFD 78%. + bonus pro naše diváky: český předfilm Open your
eyes (8min., režie A. Kubík). Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 30. března, Club Escape Zámek Kuřim - Oldies & Mix party DJ Tomme

Anglie konce 18. století: romantická toužení, lásky a trápení pěti krásných sester. Velkolepé, krásné a kvalitní zpracování klasického románu Jane Austenové potěší každé ženské srdce. V hlavní roli hvězdná Keira Knightley. Romantické drama z Velké
Británie, 2005, 127 min. ČSFD 82%. + úvod o Jane Austenové. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Oldies, but goldies, starý a taky trochu novější fláky uslyšíte na oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Frisco za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 9. března, Club Escape Zámek Kuřim - Oldies party & mix DJ Flash

Sobotní párty s tanečními hity. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Frisco za 29,- Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

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. Vodka Absolut 30 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 9. března a sobota 10. března, Kulturní dům Kuřim

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).

Sobota 10. března, Club Escape Zámek Kuřim - Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vodka Absolut 30 Kč. Vstup jako
každou sobotu zdarma.

Neděle 11. března 17:00, Club Escape Zámek Kuřim

Expediční kamera - FILMOVÝ FESTIVAL

Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Čtyřhodinové pásmo zážitkových filmů. Těšte se na tyto filmy: Nejdelší cesta, Co se stalo na
ostrově Pam, Life Cycles, Mazungu, Ve vlčí kůži, Po stopách Džingischána, Úlitba Ganéšovi + BONUSOVÉ FILMY.
Podrobnosti naleznete na www.clubescape.cz. Vstupné: 90 Kč a 60 Kč (studenti, důchodci)

Sobota 31. března, Club Escape Zámek Kuřim - Hit Party
Sobota 31. března 20:00, Sokolovna Kuřim

1. jarní bál přátel dobrého vína

K tanci a poslechu zahraje báječná cim - bálová muzika Fjertůšek, která umí jak lidovky, tak modernu …Program:
zazpívá kuřimský pěvecký sbor K-DUR, ochutnávka mladých vín z vinařství VINOFOL, vinařská soutěž o ceny, doprovodný kulturní program, bohatá tombola, zlatý přípitek na závěr (výhra zlatá cihlička). Vstupné: 220,- Kč/osoba,
400,- Kč/pár. V ceně vstupenky navíc: sklenička na víno, večeře (řízek s bramborovým salátem). Rezervace vstupenek :
777 904 000 p.Vaněrková. Hlavní sponzoři : Vinařství VINOFOL Pivovar ČERNÁ HORA.

Výstava

Od pátku 9. března, Městská knihovna

Přivítejte jaro v novém – prodejní výstava šperků

Osobním šperkem nemusí být jen zlato nebo drahé kovy. Může to být pouze malý kamínek u cesty nalezený, šikovnýma
rukama na šperk přetvořený. Vize šperkářky Jany Počuchové je: dělat při výrobě radost těm, kteří pro svůj handicap mé
šperky nevidí. Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny do 10. dubna 2012. Vstup volný.

Předprodeje od 1. března

Neděle 11. března 18:00, restaurace U Wagnerů - Brněnská heligonka

Pondělí 2. dubna 16:00, velký sál KD Kuřim

Pondělí 12. března 18:00, Městská knihovna

Dáda Patrasová poprvé v Kuřimi! Pořad pro děti bez věkového omezení. Délka pořadu 60 minut. Vstupné 140 Kč,
předprodej: KD Kuřim, Městská knihovna Kuřim, prodejna Flop Vičar Kuřim a Trafika Na Loučkách Kuřim.

Přijďte oslavit MDŽ pěknou písničkou, kterou vám zahraje a zazpívá Brněnská heligonka. Vstupné 50 Kč, v předprodeji
40 Kč. Předprodej: FOTO Husova 278, tel.: 731 479 379

Pamír aneb v zemi horami spoutané

Roman Janusz a skupina Gorole Vás srdečnou zvou na multimediální projekci – diashow.
Vyprávění o cestě do jedné z nejzapadlejších a nejkrásnějších oblastí Střední Adie – do Horského Badachšánu – do
země, jež leží pod nebetyčnými štíty třetího nejvyššího pohoří, Pamíru. Horská dobrodružství na střeše světa a kolorit
neznámé středoasijské země v jubilejní multimediální projekci s tradičně originálním pojetím. Vstup volný.

Úterý 13. března 9:00, Městská knihovna - Zavolej mi přes Skype

Druhé setkání účastníků bude věnováno síti Skype, která slouží pro telefonování přes internet. Vstup volný.

Úterý 13. března 19:00, Club Escape Zámek Kuřim

Muži, kteří nenávidí ženy (Niels Arden Oplev) - Filmový klub

Novinář Blomkvist za pomoci svérázné hackerky Lisbeth odkrývá děsivou historii jedné rodiny. Dobrý příběh, zajímavé postavy, temná atmosféra, napětí a (sexuální) násilí – to jsou důvody, proč první zpracování kriminálního bestselleru
Stiega Larssona sklidilo úspěch. Krimi/Thriller/ Drama Švédsko 2009, 146 min. ČSFD 82% + úvod o románu a jeho
adaptacích. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Středa 14. března dopoledne, velký sál KD - Okresní kolo národní soutěže ZUŠ - taneční obor
Vstup volný, pořádá ZUŠ Kuřim.

Tancování a zpívání s Dádou

Úterý 24. dubna 19:30, velký sál KD Kuřim

Aneta Langerová – Pár míst tour 2012

Na tomto turné Anetu doprovodí smyčcové trio a akustická kapela. A koncertů v rámci celé republiky opravdu nebude
příliš mnoho. Mimořádná příležitost. Vstupné 250 a 200 Kč, předprodej: KD Kuřim, Městská knihovna Kuřim, prodejna Flop Vičar Kuřim a Trafika Na Loučkách Kuřim. Předprodej od 1. března.
Prodejní a komerční akce: Po. 26. 3. Bellitex (textil). Pá 30. a so 31. 3. Burza KuřiMaTa. 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.

