Kam v Kuřimi
prosinec 2012

Sobota 1. prosince 15:00, malý sál KD

Vernisáž výstavy paličkované krajky
s vystoupením žáků hudebního oboru ZUŠ Kuřim. Pořádá DDM.

Sobota 1. prosince 15:30, nafukovací hala

Házená 2. liga muži SK Kuřim - Sokolnice
Další utkání hracího dne: 13:30 dorostenci SK Kuřim - Přerov, 17:30 Muži B Kuřim Brno IV

Sobota 1. prosince, Kulturní dům Podlesí

Hambasácký countrybál

Zahraje hambasácká klasika - skupiny Johnny a Paradox, začátek osvěží Season Ticket.
Přestávky vyplní tanečními exhibicemi a školičkami Honky Tonk. Pořádá Sdružení přátel hudby.

Sobota 1. prosince, Club Escape, zámek

Oldies party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás.
Captain Morgan 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim.
Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Neděle 2. prosince 14:00 - 16:00, nafukovací hala

Mikulášsky čertovské odpoledne plné her
Trampolína, skákací skluzavka, zábavné soutěže a hry. Pořádá SK Kuřim - házená.

Úterý 4. prosince 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, Kulturní dům, velký sál

Hrátky s KuřiMáTky

Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po
předškoláčky v doprovodu alespoň jednoho z rodičů. 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.

Středa 5. prosince 16:00, velký sál KD

Konference sociálních služeb spojená s Mikulášskou zábavou

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

Čtvrtek 6. prosince 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Adventní večírek

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

Pátek 7. prosince 18:00, Městská knihovna

Pátek 14. prosince, Club Escape, zámek

Oldies 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! Fernet Z +
Cola 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. prosince 17:00, velký sál KD Kuřim

Taneční představení

v podání žáků tanečního oboru z poboček ZUŠ Kuřim – Vev. Bítýška a Lelekovice, v
režii p. učitelky Barbory Michelové. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Sobota 15. prosince, Club Escape, zámek

Oldies party DJ DEEJ

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů DJ DEEJ alias produkce Veselý krodýl.
Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup jako každou sobotu
zdarma.

Neděle 16. prosince 18:00, velký sál KD

Vlčnovjanka

Vánoční koncert krojované dechovky. Vstupné 100 Kč, vstupenky v předprodeji.

Kuba

Pátek 7. prosince, Club Escape, zámek

Oldies party 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! Semtex + vodka Amundsen 39 Kč. A možná i novější. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Předsilvestrovská párty DJ George
+ dárečky

Příprava na Silvestra. Přijďte si vyzkoušet oslavu Nového roku nanečisto do Clubu Escape. Budeme hrát hlavně taneční disco hity z 80.-90. let až do dneška. Pro každého
návštěvníka dáreček ke vstupence. Semtex + vodka Amundsen 39 Kč. Vstup do 21:00
zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. prosince, Club Escape, zámek

Dance Hits 90&News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých,
které jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Semtex + vodka Amundsen
39 Kč. Vstup zdarma.

Pondělí 31. prosince 19:00, Pension U mostu - restaurace

Silvestrovská retrodiskotéka
Předprodej vstupenek v restauraci.

Úterý 1. ledna 2013 v 17:00, parkoviště u Lídlu

Novoroční ohňostroj
Pořádá město Kuřim. Vstup volný.

Pondělí 17. prosince 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Čtvrtek 3. ledna 2013, komorní sál ZUŠ

Divadelní představení podle scénáře Jiřího moravského Brabce, v režii Ant. Jarůška nastudovali žáci literárně dramatického oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Tradiční akce na začátku kalendářního roku. Účinkuje Moravské klavírní trio (Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda - housle, Miroslav Zicha – violoncello) s pěveckými hosty
sopranistkou Martou Reichelovou a tenoristou Lukášem Hackem. Koncert je součástí
SPH Kuřim 2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Konec světa

Středa 19. prosince 8:15 a 10:00, velký sál KD

Kamarádi v Betlémě

Zadáno pro MŠ. Divadelní představení s písničkami v podání Kamarádů pořádá agentura Jistota. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělých rádi umožníme vstup
za 40 Kč.

Novoroční koncert s přípitkem starosty
Předprodej

Úterý 15. ledna 18:00, velký sál KD

Eva a Vašek

Koncert naší nejpopulárnější hudební dvojice. Vhodný vánoční dárek. Vstupné 120 a
150 Kč. Předprodej od 19. listopadu.

Středa 19. prosince 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Vánoční koncert ZUŠ Kuřim

s vystoupením pěveckých sborů, folkového souboru a sólistů. Pořádá ZUŠ Kuřim.
Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 20. prosince 16:00-21:00, velký sál KD

Taneček pod stromeček

Taneční odpoledne pro seniory. Pořádá ABC Vital, o.s. Akce je součástí projektu Senior
Kuřim 2012. Vstup volný.

Legendární perla Karibiku a její neopakovatelná atmosféra podbarvená místní hudbou.
Hlavní město Havana, koloniální perla Trinidad a Cienfuegos, krasové údolí Viňáles i
dokonalé Varadero. Padesát let stará auta, voňavé doutníky, krásné mulatky, bělostné
pláže, azurové moře a mnoho dalšího oč se s vámi podělí Juraj Kaman. Vstup volný.

Pátek 28. prosince, Club Escape, zámek

Pátek 21. prosince 17:00, DDM na ulici Jungmannova

Živý Betlém
Pořádá DDM. Vstup volný.

Pátek 21. prosince 18:00, před sokolovnou

Zpívání před sokolovnou

Vánoční vystoupení trampské hudební skupiny Gasuko a kamarádů
Pokračování v Country baru od 19:00. Pořádá Llano Estacado.

Výstavy
Neděle 2. prosince - neděle 9. prosince, Malý sál KD Kuřim

Výstava paličkované krajky
a dalších rukodělných prací. Otevřeno denně 9:00 - 18:00. Vstup volný. Pořádá DDM
Kuřim.

Od 30. listopadu do 21. prosince, Městská knihovna

Vánoční svíčky a malované hedvábí

Prodejní vánoční výstava bude tentokrát ve znamení svíček z včelího vosku a ručně vyráběných mýdel. Jako hezký vánoční dárek můžete také pořídit hedvábné malované šátky
nebo kravaty. Všechny výrobky jsou z dílny Mydlidědek z Lažánek. Výstava je přístupná
v půjčovní době knihovny.

Od 29. listopadu 2012 - 31. ledna 2013, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Sítotisková dílna 2011-12

Vystavují Milan, Martina a Anna Magni.

Pátek 21. prosince, Club Escape, zámek

do 16. prosince 2012, galerie ad astra, zámek Kuřim

Vánoční ozdoby, svíčky, patchwork, vitráže, tkané textilie, šperky, květinové vazby…
Program žáků kuřimských MŠ, ZŠ a DDM od 13:00. V 17:00 se očekává příchod Mikuláše. Pořádá město Kuřim. Občerstvení zajištěno.

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. Fernet
Zetko 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Otevřeno pátek, sobota, neděle 12 - 18 hod. v době konání výstavy. Mimo tuto dobu po
domluvě na tel.: +420 608 862 324 - Petr Novotný.

Sobota 8. prosince, Club Escape, zámek

Sobota 22. prosince, Club Escape, zámek

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Semtex + vodka Amundsen 39 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Přijďte do Clubu Escape nasát předvánoční atmosféru, pořádně si zatancovat před Štědrým dnem. Budeme hrát písničky na přání. Celým večerem Vás bude provázet a bavit DJ
George. Fernet Zetko 20 Kč. Vstup zdarma.

Sobota 8. prosince 11:00 - 18:00, náměstí Osvobození

Mikulášský jarmark
Oldies party DJ Flash

Neděle 9. prosince 17:00, sál Pensionu U mostu

Tarsan

Muzikál o Pavlovi z Tarsu. Pořádají Spojené farnosti.

Úterý 11. prosince 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, Kulturní dům, velký sál

Hrátky s KuřiMáTky

Letos naposledy. Pokračujeme až 22. ledna 2013. Přijďte si společně pohrát, zazpívat a zatancovat. Herna je určena dětem od batolat po předškoláčky v doprovodu alespoň
jednoho z rodičů. 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.

Čtvrtek 13. prosince 8:30-17:00, malý sál KD

Kouzelné vánoce s Avonem

Kosmetické poradenství, představení novinek, líčení, zábaly rukou, nákup dárků za
skvělé ceny. Dáreček pro každou návštěvnici, překvapení pro děti.

Oldies party DJ George
Christmas Warm Up DJ George

Neděle 23. prosince 15:30-17:00, hřiště Metelkova/Dlouhá/Dušínova

Vánoční zpívaná naDílka

Zazpíváme si koledy – s sebou hudební nástroje (hlasivky, flétničky, kytary, dřívka…),
ozdobíme stromeček – děti, ať si sebou vezmou drobné ozdoby k nastrojení vánočního
stromečku. Děti, nechť si připraví k recitaci koledy, básničky, písničky či vtipy pro pobavení ostatních - každý přednes bude odměněn. S sebou přineste na ochutnávku cukroví
či grog, k dispozici bude pro všechny teplý čaj a pro zájemce i RUM. Přijďte si společně
užít Vánoční atmosféru a popřát si pěkné Vánoce. Zvou Spokojené Díly.

Pondělí 24. prosince, Club Escape, zámek

Štědrý den - máme otevřeno

Máme otevřeno od 20:30 a před (nebo po) půlnoční se můžete stavit zahřát a posedět.

Úterý 25. prosince, Club Escape, zámek

Christmas party DJ George

Párty ve vánočních svátcích s vánoční náladou. Neseďte s kaprem v břiše doma. Přijďte si
zatancovat, zapařit! Hity na vaše přání. Párty s největšími hity z různých stylů. Captain
Morgan 25 Kč. Noc se skvělou muzikou jen pro Vás.

10 let galerie ad astra

Městský úřad Kuřim má mimořádný
úřední den ve čtvrtek 27. prosince
od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 15:00
a nemá úřední den v pondělí 31. prosince.
Knihovna má zavřeno
28. prosince a 31. prosince 2012.
Kancelář Společenského centra
v Kulturním domě má zavřeno
od 20. prosince do konce roku.

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své lednovéé akce do pátku 21. prosince v kanceláři KD Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

