Středa 18. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Hudební žákovský večírek
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Čtvrtek 19. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Východní přísliby (David Cronenberg) - Filmový klub

Hvězdně obsazený thriller nás přivádí do prostředí ruských zločineckých klanů v Londýně a popisuje ho s věrohodností, jakou jinde nenajdete. Film byl oceněn na několika filmových festivalech. Hraje Viggo Mortensen (Pán prstenů), Naomi Watts (King Kong) ad. USA / Kanada 2007, 100min.; 82% na csfd. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 20. dubna 17:30, Kulturní dům

Sportovec roku

Vyhlášení ankety Sportovec roku, s vystoupením žáků ZUŠ. Po vyhlášení taneční zábava. Pořádá Sportovní výbor.

Pátek 20. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies Party & Mix DJ Flash

duben 2012

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. K whiskey Tullamore dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies party DJ Flash

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

Pondělí 23. dubna 17:30, Městská knihovna

Irán

Pondělí 2. dubna 16:00, Kulturní dům

Zpíváme a tančíme s Dádou

Dáda Patrasová poprvé v Kuřimi. Vstupné 140 Kč. Vstupenky v předprodeji v KD Kuřim, prodejně Flop - Vičar, trafice
Na Loučkách a v Městské knihovně.

Čtvrtek 5. dubna 20:00, Club Escape, zámek Kuřim

Smíšené dvouhry - Live Theatre

Je Írán ďábelskou zemí? Jak se islám promítá do každodenního života? Neobvyklý pohled do zákulisí šíitských rituálů
nabízí autor dvou knih o současném Íránu. Pozvánka k hrobkám světců, k nimž míří nekonečná procesí, do hlučných
průvodů kajícných věřících i na soukromé duchovní obřady, kam obvykle může jenom pravověrný muslim. Pohled na
všední život sedmdesátimilionové, prudce se rozvíjející země, jak se baví mladí a starší, co smějí anebo nesmějí ženy a
co naopak muži. Kdo a proč kouří opium. Vyprávění láme předsudky, kterých se kolem šíitského Íránu nahromadilo víc
než požehnaně. O své zážitky se podělí Jiří Sladký. Vstup volný.

Úterý 24. dubna 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncerty pro kuřimské mateřské školy
Pořádá ZUŠ Kuřim.

Úterý 24. dubna 19:30, Kulturní dům

Vydejte se spolu s námi na lehce úsměvnou a přitom i mrazivou cestu lidským životem a podívejte se na to, jak se naše
vztahy v průběhu doby mění. Záleží pak jen na nás, jestli půjdeme tím správným směrem. Smíšené dvouhry jsou nejen
obrovskou příležitostí pro naše herce, ale zároveň i velkou výzvou. Původní text inscenace totiž zahrnuje celkem 8
jednoaktovek, které na střídačku hrají vždy dvě různé dvojice. V České republice je uvádí Divadelní spolek Kašpar,
který se pro změnu rozhodl inscenovat pouze tři z nich. Divadelní soubor AMADIS bude tedy vůbec prvním na světě,
který uvede 5 jednoaktovek v podání pouhých dvou herců. Dvě z nich (úsměvnou hříčku „Skóre“ a romantické drama
„Noc“) navíc nabízíme v české premiéře. www.amadis.cz. Studenti, důchodci a abonenti 80 Kč, ostatní 100 Kč. Club
Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku, Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pár míst tour 2012. Koncert, jakých se odehraje opravdu jen několik. Anetu doprovodí smyčcové trio, klavír a kytara.
Mnohé její slavné písně zazní v překvapivých aranžích. Mimořádná příležitost. Vstupné 250 a 200 Kč. Vstupenky v
předprodeji v KD Kuřim, prodejně Flop - Vičar, trafice Na Loučkách a v Městské knihovně.

Pátek 6. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Vystoupí hudební skupiny: jazzový orchestr Aritmic Band, folková skupina Motýlí )d(efekt a Dechová hudba ZUŠ
Kuřim. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Ian in Run vs. Deepress, Pete Ripe, Jeremy Monteq. Na další díl věnovaný progressive a trance přijedou brněnští djs a
producenti Ian in Run a Deepress. Pravidelně hrají v brněnských klubech, jejich produkci vydává Vectiva Recordings
(www.vectivarecordings.com), je také dostupná na Beatportu. Párty rozjede břeclavský Jeremy Monteq a závěr bude
patřit Pete Ripemu. Fernet + Cola za 40 Kč + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Normandie a Bretaň autem - Cestopisná přednáška

Electronic beats special progressive&trance

Sobota 7. dubna, 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. Vstup jako
každou sobotu zdarma.

Aneta Langerová

Čtvrtek 26. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert jazzové a populární hudby

Čtvrtek 26. dubna 18:30, Club Escape, zámek Kuřim

Putování autem od Normandie přes Bretaň s ukázkami půvabné krajiny, přírodních zajímavostí a architektonických
skvostů. Podíváme se na místa vylodění spojenců během 2. světové války včetně německého opevnění a spojeneckého hřbitova známého z filmu Zachraňte vojína Ryana, pohádkové místo Mont St. Michel, ukážeme si největší příliv a
odliv na světě, navštívíme St.Malo, Ile de Brehat, Ploumanach, Pontivy, Josselin, nejzápadnější místa Francie a další.
Cestopisná přednáška s promítáním fotografií. Průvodcem bude amatérský cestovatel Roman Doležal, který svou cestu
absolvoval osobní automobilem. Vstupné dobrovolné.

Úterý 10. dubna 9:00, Městská knihovna

Pátek 27. dubna 16:00, Městská knihovna

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

Technika má kořeny v Mexiku, kdy původní obyvatelé takto vyráběli z rostlinných vláken rohože a nůše. Nyní získává
tato technika na oblibě i pro svou „ekologičnost“, lze recyklovat papírové obaly nebo časopisy. Technika je časově náročná, proto lektorka Jana Čápová připraví veškerý materiál a účastnice si budou moci vyrobit kabelku o velikosti asi 25 x
15 cm, nebo sadu šperků. Doba kurzu je 4 hodiny, je třeba se přihlásit na mail jourova@mkkurim.cz (omezená kapacitu
počtu účastníků). Technika je známá z nedávného pořadu Rady ptáka Loskutáka. Cena kurzu je 250 Kč.

Facebook se je pro všechny!

Úterý 10. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Nevinnost (Jan Hřebejk) - Filmový klub

Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet... Uznávaný lékař, milovaný
otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani
to ale nemusí znamenat vítězství. Český lev 2011 pro Aňu Geislerovou a jeden z nejlepších filmů dua Jarchovský-Hřebejk. Drama; Česko 2011, 98min., csfd 73%. Studenti, důchodci a abonenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Skládané kabelky z papíru

Pátek 27. dubna 18:00, restaurace U Wágnerů

Franta - Křest dvojknihy

Středa 11. dubna 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim

„napsal, nakreslil, vydal, aneb ať je trochu ...“ od kuřimského občana Františka Merty. K poslechu i tanci hraje kapela
Gasuko. Knihu možno zakoupit na místě do vyprodání zásob, získat podpis autora do jeho schopnosti udržet v ruce
písátko (něco jako pero). Vstup dobrovolný až volný.

Zuzana Pálenská – soprán, Tomáš Krejčí – baryton, klavír.

Techno Wars Scorn, Mort´n, Dazy, Wolf, Pete Ripe, RiosX

Duo Canto - Večer operetních a muzikálových melodií.
Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby v sezóně 2011-2012. Zbylé vstupenky v předprodeji v KD nebo na
místě před koncertem za 100 Kč.

Čtvrtek 12. dubna 17:00, Městská knihovna

Krásy Vysočiny – rodný kraj

Vernisáž výstavy – fotografie Anežka Křížová

Pátek 27. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Na dalším pokračování Techno Wars se představí zastánce kvalitního techna dj Scorn (Disharmonic), který měl možnost zahrát si na největší halové akci u nás zvané Apokalypsa. Taktéž k nám zavítá blanenský Mort´n (www.idj.cz/
japko), jehož sety se pohybují mezi styly house, electro či dubstep. Večer doplní Pete Ripe (www.peteripe.cz), Dazy
(www.idj.cz/dazy), Wolf (www.idj.cz/wolfik) a RiosX. Akční drink Captain Morgan za 25 Kč! Vstup do 21:00 zdarma,
pak 30 Kč.

Sobota 28. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Na fotografiích Anežky Křížové je zachycena příroda, její klid, harmonie i otázky, tak jak se v průběhu roku mění. Autorka se často vrací do míst svého dětství na Vysočinu a objevuje věci, kterých si ostatní v každodenní uspěchanosti
mnohdy ani nevšimnou. Její fotografie jsou vedeny poeticky s citem pro detail, kdy se snaží zachytit pomíjivý okamžik
a uchovat jej i pro ostatní. Výstava bude přístupná ve výpůjčních hodinách knihovny do 9. května 2012. Vstup volný.
Na vernisáži vystoupí dětský pěvecký sbor Cantando ze ZUŠ Kuřim.

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

Čtvrtek 12. dubna 18:30, Club Escape, zámek Kuřim

Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění

Chystáte se na cestu do Norska? Nebo jste tam již byli? Přijďte se inspirovat, pokochat či jen připomenout známé i
méně známé přírodní krásy jižní poloviny Norska. Čekají nás nádherné přírodní scenerie norské přírody, všudypřítomné vodopády a fjordy, náhorní planiny a národní parky. Našimi cíli budou: kámen Kjerag, nejznámější místo v Norsku
Preikenstolen, skála Trolltunga, Stěna trollů, Cesta trolů, městečko Alesund a Lom, národní park Jotunheim, ledovec
Brihsdalsbreen, nejkrásnější fjord Geiranger, města Kristiansund, Dombas, Lillehammer a Oslo. Cestopisná přednáška
s promítáním fotografií. Průvodcem bude amatérský cestovatel Roman Doležal, který svou cestu absolvoval osobním
automobilem. Vstupné dobrovolné.

Impresionismus a postimpresionismus – od Turnera k Van Goghovi. Světlo, barva, atmosféra okamžiku. Různé způsoby zachycení reality. Vstup volný.

Po Norsku autem - Cestopisná přednáška

Pátek 13. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Hip-hop DJ Čiha, DJ Mirror

Hiphopový večírek s DJ Mirrorem, který hraje už deset let zásadně vždy hiphopový underground. Patřil do již dnes neexistující Swazarm Crew, nyní je známý jako DJ MC Pluta. Dále vystoupí DJ Čiha zahraje old i new school a mezi půlnocí
a jednou hodinou 90-ata disco shit. :-) Akce Lemond + svítící dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 14. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Dance Hits 90&News DJ George

Pondělí 30. dubna 18:00, Městská knihovna

Impresionismus

Čtvrtek 3. května 20:00, Club Escape, zámek Kuřim

Helbock & Frick Duo (Rakousko) - Escape live music

David Helbock a Simon Frick expandují od tradiční či vážné hudby k novým hudebním obzorům i mixům. Využívají
post fusion míchání stylů jako jsou jazz, rock, avantgarda a klasická hudba, přičemž využívají elektronické efekty na
obou svých nástrojích. Takže ve výsledku můžete vidět a slyšet hrát jak Davida přímo na struny piana a zároveň obsluhovat bicí soupravu nohou, tak Simona hrajícího na housle jako na baskytaru nebo funky kytaru. Jejich energická
groove sóla se střídají s lyrickými, zklidněnými pasážemi. Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze. www.
myspace.com/frickhelbockduo. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.

Výstava

Dance Hits 90&News DJ George

Galerie ad-astra, zámek Kuřim 28. 3. - 6. 5.

Pondělí 16. dubna 8:15 a 10:00, Kulturní dům

Vernisáž se koná 28. 3. v 18:00 hod. Otevřeno pátek, sobota, neděle 12-18 hod. www.ad-astra.cz.

Pohádková divadelní hra Boženy Šimkové. Představení divadla DAP Praha. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího
věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Prodejní a komerční akce: St. 4. 4. Trojan (obuv), čt. 19. 4. Rucek (smíš. zboží), Pá. 27. 4. Bellitex (textil). Neručíme
za odřeknutí akce pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.

Úterý 17. dubna 9:00, Městská knihovna

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

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

Princezna a loupežníci
Zavolej mi přes Skype

Tomáš Císařovský

Druhá nostalgie (obrazy z 80. let)

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

Úterý 17. dubna 18:30, Club Escape, zámek Kuřim

Korsika, Paříž, germánské země - Cestopisná přednáška

Přednáška Milana Šťourače o cestování a životě v germánských zemích, Paříži či Korsice. Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

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.

