Středa 13. března, v 19:30, velký sál Společenského centra

SCREAMERS - SCREAM SHOW

Nový pořad oblíbené travesti show. Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej od 4. února v kanceláři Společenského centra, v Městské knihovně,
trafice na loučkách a prodejně Flop.

Čtvrtek 14. března, 19:00, club Escape, zámek Kuřim

Ve stínu - Filmový Klub

Žhavý kandidát na nejlepší český film uplynulého roku EXKLUZIVNĚ v Escapeu! Uchází se o několik Českých lvů v hlavních kategoriích. Kriminálka, která zároveň poodkrývá temné období české historie - 50.léta. V hlavní roli detektiva vyniká Ivan Trojan v úloze muže,
bojujícího proti zvůli totalitního režimu. Film se může pyšnit dokonalým vystižením dobových reálií, působivou výtvarnou stránkou
i nadčasovým poselstvím o cti. Konečně český film, který stojí za to! Režie: David Ondříček,(ČR 2012). Čsfd hodnocení: 81%. Vstup
studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 15. března, 18:00, Městská knihovna

Korálkování juniorky

březen 2013

Korálkování pro juniorky, tedy slečny od 10 do 15 let. Vyrábět se budou ketlované náhrdelníky v různých variacích – od velmi jemných po
velmi výrazné. Na kurz je třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo na tel. 606 570 008. Cena kurzu je cena 200 Kč.

Pátek 1. března, 18:00, Městská knihovna

Sobota 16. března, club Escape, zámek Kuřim

Šedesát pět let od příchodu makedonských a řeckých dětí do Československa. SPOLEČNOST PŘÁTEL JIŽNÍCH SLOVANŮ V ČESKÉ
REPUBLICE a PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KANCELÁŘ JIHOMRAVSKÉHO KRAJE PRO MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI zvou na besedu s přímými účastníky nad jejich osudy, vyprávění proběhne za přítomnosti starosty města Kuřimi D. Sukalovského.
Vstup volný.

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Becherovka + Lemond + dárečky
25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Útěk za životem

Pátek 1. března, club Escape, zámek Kuřim

Drum and Bass Break trip no. 27 - Fil White + CrashMan + Xerxes

Další taneček v Escapu. * Fil White /trenikl sound system/ - brnněnský sekáč * CrashMan /DrumUp, Fleshpot/ - zástupce svitavské dnb
scény. Specializuje se spíše na tvrdší odnož DNB Techstep/Neurofunk, ale sleduje komplexně veškeré dění ne této scéně. * Xerxes /dnbportal.cz/ otec projektu dnbportal.cz. Reprezentant Velkobítešské scény. Božkov + Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 2. března, ve 20:00, velký sál Společenského centra

XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES

Pořádá město Kuřim. K tanci a poslechu hraje Pavel Helan a kapela, dále vystoupí dechový soubor ZUŠ Kuřim, Aritmic Band, vystoupí
Taneční a stepové školy P + R Bartůňkových, bohatá tombola. Vstupné 250 Kč. Předprodej v kanceláři kulturního centra od 4.2.2013.

Sobota 2. března, club Escape, zámek Kuřim

Pátek 15. března, 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. Becherovka + Lemond + dárečky 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Oldies party DJ Flash

Neděle 17. března, v 15:00, velký sál Společenského centra

Divadlo Česká

Úterý 19. března, od 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim
a plenární schůze Klubu přátel ZUŠ Kuřim.

JARNÍ KONCERT

Středa 20. března, od16:00, velký sál Společenského centra

Konference sociálních služeb

Pořádá Centrum sociálních služeb s oslavou jubilantů města Kuřimi. Konference a taneční zábava pro seniory a
handicapované.
Středa 20. března, v 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim

Marek Novotný Quintet a Paul Lieberman

Oldies party

Marek Novotný Quintet a Paul Lieberman (vynikající americký saxofonista a flétnista - světová extra třída). Vstupné pro
členy SPH Kuřim 50,0 Kč. pro ostatní zájemce 100,0 Kč. Předprodej v KD Kuřim nebo na místě před koncertem.

Pondělí 4. března, 18:00, Městská knihovna

Techno Wars Nee`o, Carl W, Dazy, Wolf

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Božkov + Spiced 22 Kč. Vstup jako
každou sobotu zdarma.

Kilimanjaro

Jak se tam dostat? Jedině po vlastních nohou. A víte jaká je rychlost výstupu na Kili? To vím naprosto přesně: jedeeeen krok…… druhýýýýýý krok. Prostě jak říkají černošští průvodci pole pole – pomalu, pomalu a dodávají hakuna matata – nedělejte si starosti. Takže
nasadit o půlnoci čelovku, zařadit se za průvodce (protože sami v noci netrefíte) a krůček za krůčkem nastoupat 1300 výškových metrů z
posledního výškového tábora. A hvězdy jsou táákhle blízko a úplně vás vcucnou. Nahoře nás čeká nádherný ledovec, východ slunce a taky
12st. pod nulou. Krása střídá nádheru :-) Jambo... Povídání kuřimačky Dany Fischerové. Vstup volný.

Pondělí 4. března, v 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim

David Šlechta a Mari Omichi - česko-japonské duo viola a klavír

Koncert je součástí abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji ve Společenském centru Kuřim nebo před koncertem za 100 Kč.

Úterý 5., 12., 19. a 26. března, 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, velký sál Společenského centra

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.

Úterý 5. března, od 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

HUDEBNÍ VEČÍREK

Středa 6. března, od 16:00 do 21:00, velký sál Společenského centra

OSLAVA MDŽ

Taneční odpoledne pro seniory. Pořádá ABC Vital, o.s. Vystoupí skupina Melodie - manželé Maškovi, ZUŠ Kuřim, Aritmic
Band. Vstup volný.

Pátek 22. března, club Escape, zámek Kuřim

Na dalším díle Techno Wars se představí dva djs, kteří jsou v povědomí párty lidí díky jejich brněnské klubové noci Dirty Trip. První z
této dvojice je Nee`o, který zastává melodické a a veselé techno. Druhý zmiňovaný Carl W se představí ve spíše temnějším podání techminimalu a techna. Za mixem se objeví klasicky i rezidenti této klubovky, Dazy a Wolf. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma,
pak 30 Kč.

Sobota 23. března, 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! Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 25. března, 18.00, Městská knihovna

Korálkování pro dospělé

Vyrábět se budou ketlované náhrdelníky. Různé variace – jemné pastelové voskovky, nebo veliká barevná mačkanice s výraznými mezidíly. Na kurz je třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo na telefon 606 570 008.
Cena kurzu je cena 200 Kč.

Čtvrtek 28. března, 19:00, club Escape, zámek Kuřim

Druhá šance - Filmový Klub

Hořkosladká komedie pro všechny, kteří si kdy prošli strastmi i slastmi partnerského života. Jak osvěžit vztah po citové i sexuální stránce,
jak se znovu vzájemně překvapit? Přijďte se dojmout, zamyslet i zasmát. V hlavních rolích naprosto skvělí Meryl Streepová a Tommy Lee
Jones. (USA 2012) Čsfd hodnocení: 70%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Pátek 29. března, club Escape, zámek Kuřim

Electronic Beats Patrik Prelovsky, Nelo, Dazy, Pete Ripe

Mimořádná příležitost. Náš přední písničkář Vlasta Redl vystoupí se svými přáteli Montym a Arnoštem Fraenbergem. Vstupné 150 Kč.
Předprodej od 4. února v kanceláři Společenského centra, Městské knihovně, prodejně Flop a v trafice na Loučkách.

VLASTA REDL A PŘÁTELÉ

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progressive/house/trance
či RnB muziku. Emoce a hudba nejen na zapaření - to je set ovlivněný housem, techhousem či progressive dje Nela (www.disharmonic.cz).
Dále pozvání přijal velice nadaný producent a DJ - Patrik Prelovský, který se prezentuje velice tanečním a hutným tech-housem. Netradičně vystoupí Dazy, od kterého tentokráte tvrdé techno nečekejte. Nemůže chybět pořadatel této akce DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte
se na jeho podmanivý taneční house či tech-trance. Fernet Zetko 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Čtvrtek 7. března, 19:00, club Escape, zámek Kuřim

Sobota 30. března, club Escape, zámek Kuřim

Bosna a Hercegovina, Albanie, Srbsko - ze země hor, orlů a bunkrů do krajin pravoslaví v podání cestovatele Milana - Šťouriho - Šťourače.
Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné dobrovolné.

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! Fernet Zetko 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 8. března, 18:00, Městská knihovna

Sobota 30. března, 20:00, velký sál Společenského centra

Přednáška bude věnována tématům jak na jarní únavu, co ji způsobuje. Jak a čím začít očistu těla, s příklady několika receptů. Co je překyselení organismu a jak se s ním vyrovnat. Dovíme se, které potraviny jsou pro nás zatěžující. Nebo výhody a úskalí užívání vitamínů a
minerálů. Přednášet bude Dobroslava Vincencová, která se 25 roků zabývá léčitelstvím, od roku 2004 pracuje jako poradce pro detoxikaci
organismu metodou MUDr. Jonáše. Vstup volný.

Pořádá Vinotéka SPIRIT, k tanci a poslechu hraje cimbálová muzika FJERTůŠEK a DJ RotoNe. Bohatý doprovodný program, vinařská soutěž o ceny, degustace mladých vín renomovaného moravského vinařství a slosování věrnostních karet
Klubu SPIRIT. Vstupné: 190,- Kč. Předprodej vstupenek a rezervace stolů: Vinotéka SPIRIT u Alberta a Bistro SPIRIT u
Domu kultury.

Pátek 8. března, club Escape, zámek Kuřim

PRODEJNÍ VÝSTAVA

Čtvrtek 7. března, v 19:30, velký sál Společenského centra

B/H-Albanie-Srbsko - cestopisná přednáška
ÚNAVA A DETOXIKACE

Midnight Bus warm up Thomazz B, Fitch, Naker, Wattronic, Dazy, Wolf, Line.

Všichni až na Dazyho jsou členové panda‘s crew. Večer načneme Tech-minimalem (Line, Fitch, Naker), okolo jedenácté bude na programu
trance, electro house (Wattronic, Thomazz B), aby akce mohla vygradovat po jedné hodině technem (Dazy, Wolf). Tato akce je warm up
na Midnight Bus, který se uskuteční 29.3.2013 v Tišnově pod kinosálem. Vystoupí zde Nois, Deepress, Marcel De Valerio, Naker, Thomazz
B, Dazy, Psychiq. Ochucené vodky 20 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 8. a sobota 9. března, od 20:00, velký sál Společenského centra

VIII. Disko-Rocko Erotický ples

Hrají: Turbo, Varan a D.J. Boris. Dámský a pánský striptýz, soutěžní bohatá tombola, vstupenky na tel.: 776 761 281 (Slávek Bednář).

Sobota 9. března, 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! Ochucené vodky 20 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Nedělě 10. března, 17:00, club Escape, zámek Kuřim

EXPEDIČNÍ KAMERA - FILMOVÝ FESTIVAL

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i
sportech. Filmový festival Expediční kamera je celovečerní pásmo špičkových filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech.
Uvidíte 7 filmů a možná i nějaký ten bonus. :-) Konkrétně se můžete těšit na tyto filmy: Zabijácká krása, V kůži vlka po stopách Džingischána (2), Siberut, Sandstone (Pískaři), Haló efekt (Halo Effect), Foli (Rytmus), Cesta domů. Více jak čtyřapůlhodinové filmové pásmo
o dobrodružství. Podrobnosti o filmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Dance Hits 90&News DJ George
II. Jarní bál přátel dobrého vína

Od 15. března do 14. dubna 2013, Městská knihovna Kuřim

Drátované Velikonoce

Prodejní výstava drátěných výrobků. Co takový dráteník vyrábí? Od spon na oblečení, různé věšáky a poličky přes drátěné košile, které
vážili i víc než 10 kg, různé šperky a třeba ptačí klece nebo odrátované hrnce a hrnečky, lahve misky ….. Velikonoční produkce bude zaměřená především na odrátovaná vajíčka různých velikostí nebo drátované slepičky a jiné. Výrobky jsou zhotoveny Jiřím Barešem a Emílií
Štávovou, mistry cechu česko-moravských uměleckých dráteníků. Vstup volný v půjčovní době knihovny.

PŘEDPRODEJE

Středa 10. dubna, v 19:30, velký sál Společenského centra

SAMSON + PARTA + MÁCI - VÝROČÍ

Vstupenky za 150 Kč. Předprodej od 4. března. ve Společenském centu Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v trafice
na Loučkách.

Neděle 21. dubna, v 19:30, velký sál Společenského centra

TURECKÁ KAVÁRNA

Tři komické skoro detektivky z Paříže. Hrají: Naďa Konvalinková, Václav Vydra, Jana Boušková a Matěj Hádek. Vstupné 250 a 200 Kč.
Předprodej od 4. března. ve Společenském centu Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v trafice na Loučkách.

Středa 13. března, v 8:30 a 10:00, velký sál Společenského centra

Prodejní a komerční akce: pá. 15. března Krechko-tex (second hand), st. 27. března Bellitex (second hand), čt. 28.března Trojan (obuv).
Neručíme za odřeknutí akce prodejcem po uzávěrce tohoto letáku.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy do pondělí
v kanceláři SC, výlep v úterý.

Pořádá agentura Jistota. Zadáno pro MŠ. Vstupné 40 Kč. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělé osoby rádi umožníme vstup.

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.

TETINY

