Čtvrtek 18. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ

Hudební žákovský večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 18. dubna19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Lovci hlav - Filmový klub

Zdá se, že Roger Brown má všechno, co si člověk může přát. Je nejúspěšnějším lovcem hlav (vyhledávačem talentů) v Norsku, za manželku má překrásnou galeristku a vlastní úchvatný dům. Zároveň si ale žije nad poměry
a potají krade umělecká díla… Vynikající adaptace stejnojmenného severského bestselleru Jo Nesbo. Film trhal
návštěvnost v Norsku a běžel v padesáti dalších zemích. ČSFD 82%. Krimi, thriller, Norsko 2011, 100min. Vstup
studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 19. dubna 8:15 a 10:00, velký sál KD

Vodnická pohádka

Zadáno pro MŠ. Vystoupí Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč na dítě.

duben 2013

Pátek 19. dubna 18:00, Městská knihovna

Luna ve znameních zvěrokruhu

Přednáška o Luně v našem horoskopu. Jak prožíváme život? Jaké jsou naše nejvnitřnější potřeby? Jaké emocionální naprogramování má náš partner? Na setkání se těší Mgr. Jiří Hejduk. Vstup volný.

Pátek 19. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Majáles Vyškovské Warm up

Pátek 5. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Drum and Bass Break trip no. 28
Dekor, Payrex, Yuriakos Kadakos (Dnb Jam) + oNny (Dnb Jam) aka Kaon

Dekor - Drum & Bass, Dubstep DJ and beginning producer, Brno. KaOn - nový projekt ve Velké Bíteši a okolí.
OnnY a Yuriakos Kadakos se spolu po mnoha prochlastaných večerech rozhodli i hrát. Payrex je osvědčená brněnsko-kuřimská klasika, která se po delší době vrací bavit vás divokým drumem. Jägermeister za 29 Kč. 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

Sobota 6. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Oldies party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Rum nebo
Zetko + Cola 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 8. dubna 18:00, Městská knihovna

Staré hrady a šlechtická sídla

Městská knihovna Kuřim srdečně zve na zajímavou prezentaci. Zaniklé a dochované hrady, tvrze a kláštery od
středověku po dnešek. Kresebné rekonstrukce hradů od Brna po Černou Horu, život v časech klidných i bouřlivých. Přednáší badatel Jiří Vymětalík. Vstup volný.

Středa 10. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ

Koncert z děl slavných skladatelů

– k hudebním výročím. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Středa 10. dubna 19:30, velký sál KD

Samson a Máci

Exklusivní akce v Escapu. Spanilá jízda k vyškovskýmu majálesu. Přijede Vás pobavit na první pohled podivná směsice DJ, kteří ovšem
dokáží namíchat vydatnou porci zábavy na celý večer. Supet (wyschkof sidy crew) - hip hop, turntablist, dubstep, dnb. Van Drift (weekend
world) - DeepHouse, Electronica, Techhouse, Progressive, Techno. Lee M (weekend world) - tech house, progressive. Pprskh (CoByDub
soundsyste) - dnb, breakbeat, dubstep. Dazy - (ultima crew, techno wars) - techno, hardgroove techno. www.vyskovskemajales.cz. Božkov
Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 20. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

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! Božkov Spiced 25 Kč . Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 21. dubna 19:30, velký sál KD

Turecká kavárna

Tři komické skoro detektivky z Paříže. Divadelní hra z produkce Agentury Harlekýn, kterou napsal Robert Thomas. Režie: Pavel Háša, překlad Jan Cimický, úprava Ota Ornest, hudba Petr Mandel, texty písní Ivo Fischer.
Hrají: Naďa Konvalinková, Václav Vydra, Jana Boušková a Matěj Hádek (nebo Martin Davídek nebo Martin Kubačák). Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej v Kulturním domě Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v trafice
na Loučkách.

Pondělí 22. dubna 18:00, Městská knihovna

Ženy v antice

Nahlédneme do života žen v antickém Řecku (Athény, Sparta), Římě, u Etrusků, u Židů a v Egyptě. Zjistíme, jak
probíhal jejich život od narození až po smrt, v čem se navzájem odlišovaly a co měly naopak společné. Kde se měly
ženy nejlépe? Byly vždy zavřené doma v kuchyni nebo existovaly ženy věnující se vědě s vysokým společenským
postavením. Jak vypadal jejich běžný den? Přednáší Mgr. Peter Dzurjanik. Vstup volný.

Úterý 23. dubna 18:00 - 21:00, velký sál KD

Fórum zdravého města Kuřim

Přijďte se informovat a diskutovat o životě i problémech svého města.

Čtvrtek 25. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ

Pro folkové příznivce všech generací. Mimořádná příležitost. Koncert k dvaceti letům skupiny Samson a jeho
parta a k 40 letům od založení skupiny Máci, která před 20 lety ukončila činnost. Mimořádné setkání na pódiu.
Vstupné 150 Kč, předprodej v Kulturním domě Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v trafice na Loučkách.

s vystoupením souborů i sólistů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 11. dubna 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Čtvrtek 25. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Pořádá sportovní výbor. Ocenění nejlepších sportovců v mnoha kategoriích. Doprovodný kulturní program v
podání žáků ZUŠ, taneční vystoupení (street dance) a možná další překvapení. Vstup volný.

Anna Karenina (Keira Knightley) žije v lehce unaveném manželství s vysokým vládním úředníkem (Jude Law),
s nímž má melého syna. Během cesty do Moskvy se seznámí s pohledným ambiciózním důstojníkem Vronským
(Aaron Taylor-Johnosn). Letmé setkání stačí k tomu, aby mezi nimi přeskočila jiskra, která se záhy promění v
požár, který nelze uhasit… Carské Rusko 19. století je vůči podobným excesům velmi netolerantní… Nová adaptace slavného románu Lva Nikolajeviče Tolstého. Slavná historická romance v originálním výtvarném pojetí od
režiséra Joea Wrighta (Pýcha a předsudek) s Keirou Knightley. Film překvapivě několik měsíců plnil česká kina.
ČSFD 73%. Historické drama, romantický, Velká Británie 2012, 130 min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Vyhlášení sportovců Kuřimi 2012

Čtvrtek 11. dubna 20:00, Club Escape, zámek Kuřim

Ladě - Escape Live Music

Kapela Ladě vznikla v roce 2005 rozšířením „melancholického punkového dua“ Červeným Vrchem. Duo ve složení Kubesa/Uvira vydalo
v roce 2002 debutové album a postupně začalo hrát v klubech buď jako tandem, nebo v triu s hostujícím Markem Steyerem – trubka
(Lesní Zvěř). Navíc s kapelou přijede výtečná trumpetistka Štěpánka Balcarová (mj. cena Anděl 2012)! Po krátké pauze natočila skupina – už pod názvem Ladě, album KUB59, kde autorskou dvojici Kubesa/Uvira citlivě doplnili Patrik Benek – bicí (Gizd Q, Missing
Base…) a Jiří Pater – baskytara (Expedice Apalucha). CD vyšlo v roce 2006, produkce se ujal zkušený Patrik Benek a ve spolupráci s
několika zajímavými hosty vznikla velmi příjemná a pestrá kolekce čtrnácti písní. Ladě, velmi často doplnění o perkusistu Víťu Halšku
(David Koller Band, Krucipüsk…) koncertují jak v klubech, tak na festivalech a kolem kapely se podařilo vytvořit publikum, pro které je
večer ve znamení „dark blues“, „freak blues“, nebo třeba „neurvalého šansonu“ vždy silným zážitkem. Skupina také poměrně často hraje v
akustičtější podobě spolu s vynikajícím basistou Jarynem Jankem (Med, Seven Days…) na kontrabas a Víťou Halškou na cajon a perkuse.
Ani v této formě písničky Ladě neztrácejí nic na své syrovosti a autentičnosti. http://www.youtube.com/user/TheKub59 Cena 100 Kč
pro abonenty, 120 Kč na místě.

Pátek 12. dubna 8:00 - 13:00, velký sál KD

Šachový turnaj

Žákovský šachový turnaj, kterého se zúčastní cca 80-100 žáků.

Pátek 12. dubna 18:00, Městská knihovna

Slunce ve znameních zvěrokruhu

Přednáška o Slunci v našem horoskopu. Jaký je náš přístup k životu? Jaké jsou naše nástroje? Jaký je náš tvůrčí
vklad v partnerském vztahu? Na setkání se těší Mgr. Jiří Hejduk. Vstup volný.

Pátek 12. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Skills on Beat X-Ray, Jayk3M, Mannia + Roca, DJ Wenet - Live

Máme pro Vás exkluzivní rapovou show v rámci tour k CDs „Pravý bohatství“ a „Výlety z reality“. Vystoupí: X-Ray
(Brno-show k CD Pravý bohatství), Jayk3M (Nový jíčín-show k CD Výlety z reality), Mannia + Roca (Nový
Jičín) .. Celé to odehraje DJ Wenet (Nový Jičín). Navíc proběhne freestyle battle... Tequilla 30 Kč. Vstup je 60
CZK a při přihlášení na FB 50 CZK.

Sobota 13. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

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! Tequilla 30 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 15. dubna 18:00, Městská knihovna

Domácí kosmetika aneb Přírodní kosmetika pěkně podomácku

Nechejte se inspirovat moudrostí našich babiček a přijďte si vyzkoušet některý z osvědčených lidových kosmetických receptů. Zjistíte, že
se dají zvládnout s pomocí toho, co máme doma po ruce. Dovíte se, jak za minimální cenu účinně relaxovat, jak využít přírodních surovin
a léčivek k přípravě domácích krémů. Uvidíte jednoduché domácí relaxační pomůcky a praktickou ukázku výroby krému z olejů a vosku.
Lektorkou semináře je popularizátorka šetrného a zdravého životního stylu Gábina Zavadilová, autorka úspěšných publikací Vaše šetrná
domácnost, Domácí lázně a Moje šetrná kuchyně. Vstup volný.

Úterý 16. dubna 19:30, komorní sál ZUŠ

Koncert populární hudby

Anna Karenina - Filmový klub

Čtvrtek 25. dubna, restaurace Wellness Kuřim

Vítání/oslava jara

Komorní duo: Martin Krajíček - kytara, mandolína, zpěv, Karina Pavlů - housle, mandolína, zpěv.
Převážně instrumentální skladby: argentinské lidové, jazzové, irské, židovské, vážnou hudbu, country, vše citlivě
propojeno zvukem mandolíny.

Pátek 26. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

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! A možná i novější. Zetko + Cola 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pondělí 29. dubna 18:00, Městská knihovna

Ola Lama - Jižní Amerikou od rovníku k tučňákům

Promítání Ola Lama je o půlročním putování s batůžkem na zádech takřka celou délkou jihoamerického kontinentu (Ekvádor, Galapágy, Peru, Bolívie, Argentina, Chile). Hudební promítání a představení bohatě fotograficky
laděné knížky „OLA LAMA“ (Jota 2011). Podává se pravá bolivijská čokoláda. Přijďte na mls! Pro oči, pro uši i
pro duši. Na setkání se těší Eva Palatková. Vstup volný.

Výstava

Pondělí 8. dubna až středa 15. května, Městská knihovna

HOUBY….

Výstava fotografií hub, které zachytil pan Jaroslav Buček. Přijďte se naladit na první jarní a letní sbírání lesních
pochoutek. Výstava je přístupná ve výpůjční době knihovny od 8. dubna do 15. května 2013. Vstup volný.

Předprodej
Středa 15. května 19:30, velký sál KD

Karel Plíhal

Recitál originálního písničkáře a čerstvého nositele ceny Anděl 2012. Vstupné 150 Kč. Předprodej od 2. dubna v
Kulturním domě Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v trafice na Loučkách.
Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 17. 4. second hand, st. 24. 4. a čt. 25. 4. Etcimex (second hand), út.
30. 4. Rucek (smíš. zboží), čt. 2. 5. Trojan (boty). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku
neručíme.

Jiskřivý barokní dialog
Barbara M. Willi (cembalo) a Petr Wagner (viola da gamba). Koncert vynikajících interpretů barokní hudby.

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

Středa 17. dubna 18:00, komorní sál ZUŠ

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.

Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby na sezónu 2012-13, zbylé vstupenky v předprodeji v Kulturním
domě Kuřim nebo před koncertem za 100 Kč.

Učitelský koncert ZUŠ Kuřim

věnovaný 10. výročí provozu školy v nové budově. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

