Kam v Kuřimi
červenec 2012

Pátek 6. července, club Escape, zámek Kuřim

Summer Dance party & Mix DJ George

První prázdninová párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Přijďte se pobavit. Drink Zelená Božkov panák
za 15 Kč. Přes prázdniny vstup zdarma!
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@
clubescape.cz, www.clubescape.cz

Pátek 13. července, club Escape a nádvoří zámek Kuřim

Kuřimský běs

Filmová hororová noc v letním kinu

Zažijte děs i úlevný smích v pátek třináctého (13.7.). Kuřimský zámeček, letní kino a tříchodová hororová porce. Jednonoční
přehlídka hororových filmů. První film bude promítán v Clubu Escape, další dva filmy na potemnělém nádvoří zámku - v
letním kinu. Program:

19:00 Pátek třináctého (Friday the 13th, režie: Sean S. Cunningham)
21:30 Od soumraku do úsvitu (From Dusk Till Dawn, režie: Robert Rodriguez)
00:00 Stáhni mě do pekla (Drag me to hell, režie: Sam Raimi)

Vstupné: 80 Kč jeden nebo dva filmy, 100 Kč tři filmy.

Sobota 14. července, club Escape, zámek Kuřim

Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink Fernet Zetko + Cocacola za 29,- Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 20. července, club Escape, zámek Kuřim

Oldies dance party & Mix DJ George

Oldies dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. 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! Vodka Amundsen 20 Kč. Vstup
zdarma.

Předprodeje

Závěrečný koncert kuřimského zámeckého kulturního léta

Pátek 7. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Čankišou a Jablkoň

Koncert plný energie se dvěma špičkovými kapelami, které přesahují každou žánrovou škatulku. Předprodej v KD a v Clubu
Escape od 29. 7. za 100 Kč, na místě 150 Kč.

Spolek přátel hudby Kuřim 2012-2013

Čtvrtek 20. září - Jakub Pustina a jeho hosté - pěvecký koncert (Jakub Pustina - baryton, Merideth Marano (USA) soprán a Richard Pohl - klavírní doprovod)
Čtvrtek 11. října - Musica Dolce Vita - Klenoty české hudby (Žofie Vokálková - flétna,
Daniela Demuthová - Mezzosoprán, Zbyňka Šolcová - harfa)
Středa 31. října - Hradišťan - Koná se ve velkém sále KD.
Úterý 20. listopadu - Kvarteto Apollon – Klasicko jazzové inspirace (Pavel Kudelásek
- housle, Radek Křižanovský - housle, Pavel Ciprys - viola, Pavel Verner - violoncello)
Čtvrtek 3. ledna - Novoroční koncert s přípitkem - Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté
Čtvrtek 7. února - Komorní duo - Kristýna Vaculová a Libor Janeček (flétna a kytara)
Pondělí 4. března - ViP duo - David Šlechta a Mari Omichi - česko-japonské duo viola a klavír
Duben - termín bude upřesněn - Koncert staré hudby - Barbara M. Willi (cembalo) a
Petr Wagner (viola da gamba) Květen - prémie.
Prodej permanentek na sezónu 2012-2013 pro současné abonenty do 30. června.
Od 1. července pak budou zbývající vstupenky nabídnuty dalším zájemcům v KD.
Abonmá 500 Kč pro jednotlivce a 900 Kč pro dvojici. Vstupenky jsou přenosné.

Sobota 21. července, club Escape, zámek Kuřim

Summer Dance party & Mix DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Vodka Amundsen 20
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 22. července, chrám sv. Maří Magdalény a zámek Kuřim

Pouť ke cti svaté Maří Magdalény

Mše svatá v 10:30 (hlavní celebrant - Mgr. Jiří Buchta, děkan tišnovský. Žehnání nového ornátu s podobiznou sv. Maří
Magdalény, průvod kolem kostela, požehnání farnosti a městu.
Společný program na zámku od 14:00: Hry pro děti, prodejní stánky, možnost vyzkoušet si kreativní techniky (paličkování, ubrousková technika, malba na sklo, pedig, vitráž, korálky…), facepainting, decoupage. Stánky s občerstvením.
Pořádá římskokatolická farnost Kuřim.

Čtvrtek 26. července 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Keltský večer na zámku

Tradiční účastník Sliotar (IRL) se zbrusu novým CD
Bran (ČR) - špičková kapela hrající především hudbu keltské Bretaně

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v KD a v Clubu Escape.

Pátek 27. července, club Escape, zámek Kuřim

Oldies & Mix party Rotone

Největší hity z různých stylů uslyšíte na oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle
se na ně paří! Akční drink Captain Morgan za 25 Kč! Vstup zdarma.

Sobota 28. července, club Escape, zámek Kuřim

Summer Dance party & Mix DJ George
Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink Captain

Provozní doba
společenského centra Kulturní dům
o prázdninách

Pondělí až čtvrtek 8:12, středa i 13:00 - 17:00, pátek zavřeno.

Provozní doba
Městské knihovny o prázdninách

Oddělení pro dospělé: středa a pátek 9:00 -12:00 a 13:00 -18:00
Oddělení pro děti: středa 9:00 -12:00 a 13:00 -18:00

Provozní doba
venkovního koupaliště v areálu Wellness Kuřim
Denně 9:00 - 20:00

Morgan za 25 Kč! Vstup jako každou sobotu zdarma.

Výstavy
Od pátku 29. června v Městské knihovně

Barevná inspirace

Prodejní výstava výrobků paní Kateřiny Novákové. K prohlédnutí i ke koupi budou pestré předměty vyráběné zajímavými
technikami (malované sklo, malovaný porcelán, keramické nádobí a dekorační předměty, patchwork, fotografie). Velkou
inspirací je autorce také „černý kontinent“, který několikrát navštívila a zachytila prostřednictvím fotografií pro ostatní.
Výstavu je možné navštívit ve výpůjční době knihovny do 31. srpna 2012. Vstup volný.

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své srpnové akce do pátku 20. července v kanceláři KD Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

