Čtvrtek 17. května 18:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Cream Of Cream

Vernisáž prací frekventantů výtvarných kurzů - pro dospělé 2005 – 2012 (výběr), zahájí Mgr. Martina Magni. V
programu vystoupí jazzový orchestr ZUŠ Aritmic Band. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 17. května 20:00, Club Escape, zámek Kuřim

Erika Kertesz & E. K. Avenue (Maďarsko) - Escape live music

Budapešťské kvarteto vzniklo v roce 2009. Hraje příjemnou směs jazzu, funku a soulu, Eričiny vlastní kompozice
s anglickými texty, aranžované členy kvarteta. Debutové CD „Little Girl“ jim vyšlo v roce 2010 u Warner Music
Hungary. Kapela má za sebou stovky koncertů v Maďarsku i v zahraničí (např. Gronau Jazz Festival v Německu,
Vienna Jazz Floor Festival v Rakousku nebo Liburnia Jazz Festival v Chorvatsku, kde hráli před Hiromi Uehara
- Steve Smith - Anthony Jackson Trio). Více viz: www.erikakertesz.com. Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na
místě.

Čtvrtek 17. května 17:00, a pátek 18. května 17:00, Městská knihovna

Kurz korálkování pro dospělé

květen 2012

Tentokrát se bude v kurzu pracovat s barevnými lanky, provázky, mačkanicemi, dřevěnými korálky, plackami a
olivkami. Nosným tématem tohoto kurzu budou letní modely. Cena kurzu je 300 Kč. Na kurz je třeba se přihlásit
na mail (Hrdinova.Pavla@seznam.cz) nebo na telefon 606 570 008.

Pátek 18. května 15:00, Městská knihovna

Korálkovací kurz pro děti

Kurz pro děti, které si chtějí vytvořit vlastní šperk nebo chtějí potěšit maminku či babičku. Kurz je určen dětem
od 6 do 11 let. Vyrobit si mohou náramek či náhrdelník na paměťovém drátu. Dále se bude pracovat s rokajlem
nebo mačkanicemi. Cena kurzu je 150 Kč. Na kurz je třeba se přihlásit na mail (Hrdinova.Pavla@seznam.cz)
nebo na telefon 606 570 008.

Středa 2. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Májový koncert žáků hudebního oboru
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 3. května 8:30 a 10:00, velký sál KD

Léto

Divadelní představení souboru Tetiny pro MŠ. Dětem vhodného věku v doprovodu dospělé osoby rádi umožníme vstup za 40 Kč.

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. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského
zámku, Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pátek 4. května, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies & Mix party DJ Tomme

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! Tullamore dew + super dárečky. Vstup do 21:00
zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 5. května, 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.

Čtvrtek 10. května 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Dívka,
která si hrála s ohněm – Filmový klub
Filmové zpracování druhého dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. Punkerka Lisbeth Salanderová (Noomi
Rapace) se po roce stráveném v zahraničí vrací do Švédska, aby svému poručníkovi připomněla jejich starou
dohodu. Její poručník je ale nalezen mrtvý a Lisbeth je i podezřelou číslo jedna. Policie po ní zahajuje celostátní pátrání, podporované mediální kampaní, ve které se vytahují na světlo skandální informace o její potenciální
nebezpečnosti a problematické minulosti. Novinář Mikael Blomkvist (Michael Nyqvist) je ale přesvědčen o její
nevině... Švédsko 2009, 129min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 18. května, Club Escape, zámek Kuřim

Rap Impact

Live hiphop night v klubu ESCAPE za účasti stoupajících hvězd české scény. LICENTIA POETICA (Packet a
Wcelaq, Dan Aerah) - Na mikrofonu se střídají dva ostřílení mc‘s Packet a Wcelaq, záda jim kryje Dan Aerah. V
současné době jedna z nejaktivnějších skupin v regionu. Dále B-CITY CREW (EWYSONE,Mc Gomo) kapela
která má již slušnou řádku vlastních úspěšných nahrávek, Nakonec T & Dejl. Talentovaná dvojice raperů z Brna,
kterou svedl dohromady společný projekt EP Není nám pomoci. V současné době Dejl s Ltým makají na dalším
EP. Drink: panák Božkov Spiced 22 Kč + dárky. Vstup do 21:00 30 Kč, pak 50 Kč.

Sobota 19. května, 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.

Pondělí 21. května 18:00, Městská knihovna

Venezuela

Měsíční putování začínající výhledy na nejvyšší vodopád světa Salto Angel, pětidenní náročný trek na stolovou
horu Roraimu, třídenní cesta lodí za indiány kmene Warao v deltě Orinoka, rybářská osada Santa Fe na pobřeží
Karibiku, Zajímavá plavba po řece Caura za vodopády Paraa, domorodé indiánské vesnice kmene Sanema, nekonečné pláně Los Llanos plné kajmanů, kapibar a stovek druhů ptáků. Horské rušné město Merida a túra do
vesnice Los Nevados. Historické město Coro a zasloužený odpočinek na přeplněných plážích městečka Choroní.
O tom všem bude vyprávět cestovatel David Švejnoha. Vstup volný.

Středa 23. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

1. Absolventský koncert hudebního oboru
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 24. května 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Půlnoc v Paříži – Filmový klub

Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí do Paříže. Gil se prochází nočním městem a potkává
slavné osobnosti zlatého věku Paříže. Domnívá se, že život v minulosti byl daleko lepší. Romantická komedie z
dílny Woodyho Allena získala Oscara a vlídné přijetí diváků po celém světě. Hraje: Owen Wilson (Nesvatbovi)
ad. USA 2011, 94min. csfd 78%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 25. května 20:00, zámek Kuřim

Májová noc na zámeckém nádvoří

Kofe-in, The Fakers

Zavedená drumová akce opět v Clubu Escape. Z Vyškova přijede Pprskh s Bubou se svojí bandou. Od nás potom rezident Payrex se svým teamem. PPRSKH: Alkoholový mág a genius přes rychlé mixy, který svou náloží tech stepu odpálil
nejeden systém. Zvláštní znamení: šílené taneční kreace až akrobatické kousky za mixážním pultem, vykousané plomby
party peoples a prázdné flašky od rumu pod gramofony. Buba předvede svoje oblíbence jako jsou High Contrast, Matrix&Futurebound, John B, Nero, Camo&Krooked, DC Breaks, J Majik & Wickaman and many moore... Vstup do
21:00 zdarma, pak 30 Kč. Drink Zetko + Coca-cola = dárečky pro vás. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pro ty, kdo chtějí slyšet pořádnej rock, jsme nachystali květnový večer na zámeckém nádvoří. Vystoupí dvě super
kapely Kofe-in a The Fakers. Po skončení after party v Escape DJ Flash. KOFE-IN je progresivní hudební fúze
hrající směs rocku a elektronické muziky. Díky rozmanité muzikantské zkušenosti jednotlivých členů se v celkovém soundu odráží vliv různých hudebních stylů a pod rockovým hávem je možno zaslechnout electro, trance
nebo drum‘n‘bass. THE FAKERS: 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. Akční drink Fernet Zetko + Coca-cola za 29,- Kč. Vstup
v předprodeji 80 Kč, namístě 110 Kč. Předprodej v Clubu Escape a Kulturním domě.

Sobota 12. května, Club Escape, zámek Kuřim

Sobota 26. května 15:00, KD Kuřim

Pátek 11. května, Club Escape, zámek Kuřim

Drum and bass Break trip Pprskh, Buba, Payrex a další.

Oldies disco party Rotone

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

Neděle 13. května 15:00, areál Orla Kuřim

Děkujeme maminkám

V programu vystoupí Tom Sawyer Band, Kyničan, mužský pěvecký sbor. Hry a soutěže pro děti. Občerstvení
zajištěno. Pořádá Orel Kuřim.

Pondělí 14. května 17:00, Městská knihovna

Cyklus přednášek – Vybrané kapitoly z dějin umění

Michalova Brnkačka
aneb Když se Michal dobře naladí
Pořad pro děti s Michalem Nesvadbou. Pořádá Pragokoncert. Předprodej KD Kuřim, vstupné 155 a 135 Kč.
Sobota 26. května, 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.

Středa 30. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Počátky moderního umění
Počátky moderního umění – kubismus, dadaismus, surrealismus, abstrakce. Picasso, Duchamp, Dalí, Kandinskij.

2. Absolventský koncert hudebního oboru

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

Sobota 2. června 14:30-16:00, před sokolovnou

Vstup volný.

Koncerty pro I. stupeň ZŠ Komenského
Pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 16. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncerty pro ZŠ Jungmannova – I. stupeň

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pohádková cesta Kuřimskou horou

Cesta po pohádkových kontrolách se sladkou odměnou. Děti v maskách odměna navíc. Občerstvení, opékání
buřtů, živá muzika, od 17 hodin v cíli další soutěže. Cesta je průjezdná i pro kočárky. Vítáni i zájemci bez dětí.
Startovné 30 Kč.

Pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 16. května 16:00, Městská knihovna

Prodejní a komerční akce: Po. 7. 5. Trojan (obuv), st. 23. 5. Trade s.r.o. (textil), út. 29. 5. Bellitex (textil). Neručíme za odřeknutí akce pořadatelem po uzávěrce tohoto letáku.

Kurz korálkování je určen pro mladé slečny ve věku 12 až 16 let. Z kurzu si odnesou výrobky, například náramek
husťáček, nebo bohatá lanka. Dále bude možné šperky vyrobit z mačkanice, ohňovek, voskovek nebo pyramid.
Cena kurzu je 200 Kč. Na kurz je třeba se přihlásit na mail (Hrdinova.Pavla@seznam.cz) nebo na telefon 606
570 008.

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

Korálkovací kurz pro juniory

Středa 16. května 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert z děl slavných mistrů (k výročí skladatelů)
v podání žáků a studentů ZUŠ zazní skladby J. S. Bacha, J. Haydna, J. Brahmse, C. Debuussyho, A. Dvořáka a
dalších. Pořádá ZUŠ Kuřim. 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.

