Neděle 19. května 17:00, kostel sv. Maří Magdalény

Jazzová mše Jaromíra Hniličky

a další... Koncert k osvobození Kuřimi. účinkují: Beseda brněnská (sbormistr Mgr. Petr Kolař), Pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové, Dechový symfonický orchestr brněnské Konzervatoře (dir. Aleš Podařil) a hosté. Pořádá Agentura TV Kotva.

Středa 22. května 18:00, komorní sál ZUŠ

I. absolventský koncert žáků hudebního oboru
Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Čtvrtek 23. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ

koncerty pro ZŠ Komenského

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 23. května 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Atlas mraků - Filmový klub

květen 2013

Fenomén roku, o němž se hodně diskutuje a mluví. I diváci v Kuřimi nyní mají příležitost udělat si názor. Šest
poutavých, žánrově odlišných příběhů, které se neustále střídají. Velkorysá podívaná, která nepatří do televize,
ale na plátno! Jedinečný projekt vznikl ze spolupráce jedinečných tvůrců: Toma Tykwera (Parfém: příběh vraha)
a bratrů Wachovských (Matrix). Hrají Tom Hanks, Halle Berry ad. Úvod před filmem – zrození projektu Atlas
mraků. USA 2012, 172min. Drama / sci-fi / psychologický / komedie. ČSFD 81%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní
60 Kč. (pozn. – vzhledem k metráži snímku chystáme k sezení cca 15 křesel, rezervujte si místa!)

Pátek 24. května 18:00, Městská knihovna

Cyklus zdraví - Stres v našem životě, jeho dopad a prevence

Pátek 3. května, zámek Kuřim, Club Escape

Techno Wars Dazy, Merflinger, Matimur, Wolf

Na dalším díle Techno Wars zveme ostřílené matadory z Moravských Budějovic. Zakladatel Ultima crew, dj Merflinger patří mezi stálice tamní techno scény. Sám se zabývá také promotérskou činností a na Jihlavsku úspěšně
pořádá jak klubovky, tak i středně velké open airy. Dalším, kdo přijal pozvání je Matimur. Aktuálně se prezentuje
funky technem, které i on sám úspěšně produkuje a vydává na zahraničních labelech. Vodka + Semtex 39 Kč.
Nebudou chybět ani rezidenti Techno Wars, Dazy a Wolf. 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 4. května, zámek Kuřim, Club Escape

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 + Semtex 39 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Středa 8. května 19:30, komorní sál ZUŠ

Koncert vítězů mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny

Soutěže se účastní vynikající pěvci do 35 let z celého světa. Koncert je prémií pro člen SPH Kuřim, zbylé vstupenky v předprodeji a na místě po 150 Kč.

Čtvrtek 9. května 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Argo - Filmový klub

Oscar za nejlepší film roku patří napínavé rekonstrukci zásahu CIA na konci 70. let v Íránu. Kdo zachrání unesené
diplomaty z Teheránu? Ben Affleck hraje hlavní roli i režíruje. Úvod před filmem – osobnost: Ben Affleck. USA
2012, 120min. Drama, Oscar 2013. ČSFD 79%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 10. května, zámek Kuřim, Club Escape

Be:Connected warm up Alexx, Pete Ripe, Dazy, Nelo

Oficiální warm-up na Be:Connected s Bryanem Coxem v Perpetuu 24. 5. 2013. Zahrají: Alexx, Pete Ripe, Dazy,
Nelo. Emoce a hudba nejen na zapaření - to je set ovlivněný housem, techhousem či progressive dje Nela (www.
disharmonic.cz), dále přijede rezident klubu Perpetuum Alexx (www.alexxdj.com) - DJ & remixér v jedné osobě,
který se v současné době vyznačuje hlavně energičností svých tech / house / progressive setů, ve kterých se nebojí
zabrousit i do odlišných stylů clubové scény, které tento talentovaný DJ prezentuje napříč ČR i v zahraničí. Nemůže
chybět pořadatel této akce DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se na jeho podmanivý taneční house či tech-trance. K
nim se přidá s poněkud rychlejšími rytmy Dazy. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 11. května, zámek Kuřim, Club Escape

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! Jägermeister za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 12. května, areál Orla, Křížkovského 55

Den matek

14:30 Tom Sawyer Band a diskotéka pro děti, malování na obličej, tvoření z balonků, soutěže pro maminky.
16:30 Kyničan a mužský pěvecký sbor
Vstup volný, občerstvení zajištěno, pořádá Orel Kuřim.

Pondělí 13. května 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ

Koncerty pro kuřimské MŠ

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Pondělí 13. května 18:00, Městská knihovna

MALTA – ostrovy v srdci Středomoří

Fascinující historie počínající tajemnými prehistorickými chrámy, pevnostní města, která odolala tureckým nájezdníkům, kamenné domy s typickými balkónovými okny, všudypřítomné kostely, vzrušující pobřežní scenérie
s působivými útesy čnícími vysoko nad mořem, vyprahlé léto, ale i rozkvetlé jaro, veselý karneval ve Vallettě plný
barevných masek a působivých alegorických vozů, to vše přitahuje turisty z celého světa a zachytil svým fotoaparátem Jaromír Novák. Vstup volný.

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

Koncerty pro ZŠ Jungmannova

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim.

Středa 15. května 17:00, komorní sál ZUŠ

Hudební žákovský večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

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.

Čtvrtek 16. května 8:15 a 10:00, Kulturní dům

Příhody kluka Bombarďáka

Zadáno pro MŠ Kuřim. Příhody kluka BomBárďáka! je interaktivní hudebně-divadelní představení. Chytlavé
písničky jsou proložené scénkami, ve kterých BomBarďák komunikuje s dětským divákem a zapojuje ho do dění
na pódiu. Dětem v odpovídajícím věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Pátek 17. května, zámek Kuřim, Club Escape

Drum and Bass Break trip no. 29 Freebeat, Hop, Mania

Tradiční Break Trip v Clubu Escape. Ze SUPPORT sound přijedou zahrát tito pánové: Freebeat (DnB), Hop (Dnb). K
nim se přidá brněnská DJka Mania. Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dovíme se, co je to stres - trochu teorie a pohledu do našeho těla. Jaké jsou proměny stresu v průběhu evoluce a
jaký to má na nás dopad. Co to je eustres vs. distres. Jaké jsou následky stresu. Dovíme se o syndromu vyhoření a
jeho příznacích, jak stresu předcházet, popřípadě jak jej zvládat. Co je to psychohygiena a o hledání životní popřípadě pracovní rovnováhy. Přednášet bude psycholožka a personalistka Mgr. Daniela Velíšková. Vstup volný.

Pátek 24. května 17:50, Husův sbor (Farského ulice)

Noc kostelů

Tradiční akce s bohatým programem začíná ve všech modlitebnách a chrámech ve stejný čas. Z Kuřimi se letos
zapojila Církev československá husitská. Sledujte samostatné plakáty a letáčky.

Pátek 24. května 21:00, zámek Kuřim, Club Escape

Degustační večírek DJ Flash

Druhá letošní speciální, legendární :-) akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy
100/150, muži 150/200 Kč (registrovaní/neregistrovaní na FB), po zaplacení vstupného se můžete těšit na ceny
jako před 20 lety. Z degustačního menu vybíráme: Božkov 8 Kč, vodka Amundsen 10 Kč, Broskvová 6 Kč, Captain Morgan 15 Kč, Cuba Libre 29 Kč,… a spoustu dalších. Kdo by si chtěl rozproudit krev ještě více, tak na něj
čeká Oldies&Mix party. Registrace na FB = sleva 50 Kč. Vstup od 18 let.

Sobota 25. května, zámek Kuřim, Club Escape

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! Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 27. května 18:00, Městská knihovna

Známe i zapomenuté osobnosti klasické hudby v českých zemích

V programu zazní díla autorů zejména 18.stol. - ukázky z vlastní CD produkce, br. Vraničtí, F. V. Kramář, J. I.
Linek, K. B. Kopřiva aj., a krátce také ukázky na violu z koncertní činnosti. Pořad připravil Mgr. Karel Plocek
hudebník a vydavatel. Vstup volný.

Čtvrtek 30. května 18:00, komorní sál ZUŠ

II. absolventský koncert žáků hudebního oboru
Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Pátek 31. května 20:30, zámek Kuřim, Club Escape

Zumba and Latino Party Blanche + DJ George

Na tento večer máme pro vás připravenou speciální pohybovou a taneční párty spojenou s lekcí a tancem Zumby pod
vedením zkušené a ostřílené Zumba fitness lektorky Blanche, která má již mezi příznivci tohoto sportu zvučné jméno...
Na této Akci uslyšíte žhavé Latinsko - americké rytmy, které Vás dostanou do té správné párty atmosféry plné tance a
pohybu... To vše v stejném tanečním duchu doplní za mixážním pultem D.J. George. Takže na této akci jistě nemůžete
chybět. Broskvová vodka 15 Kč. Během vystoupení je akce nekuřácká. Start 20:30. Vstupné 50 Kč.

Úterý 4. června 18:00, komorní sál ZUŠ

III. absolventský koncert kytaristky Kateřiny Vašíčkové
a jejích spoluúčinkujících přátel. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Středa 5. června 16:00, zahrada ZUŠ Kuřim

Tlapkafest

Zahradní slavnost výtvarného oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Čtvrtek 6. června 10:00, velký sál KD

Taneční vystoupení pro základní školy Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 6. června 18:00, velký sál KD

Závěrečné vystoupení tanečního oboru Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupně dobrovolné.

Pátek 7. června 19:30, zámek Kuřim, nádvoří zámku

Traband & Poletíme?

Energie, poezie, humor i poselství v úvodním dvojkoncertu Kuřimského zámeckého kulturního léta. Vstupné v
předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej od 2. května v Kulturním domě Kuřim a Clubu Escape.

Sobota 8. června 18:00, zámek Kuřim, nádvoří zámku

Dnb Jam Open Air

Jednodenní DnB Jam pod širým nebem na nádvoří zámku v Kuřimi. Mužete se těšit na 2 stage a 19. djs. Na venkovní Dnb Jam stagi vystoupí špička české dnb scény a v klubu Escape se mužete těšit na dubstep stage. DnB Jam stage: Rido (Metalheadz / Subtiles), Akira & Anakin
aka Deadly Viperz (Let It Roll / Shadowbox), Pixie (Let It Roll / T2b), Sayko (Redrum), CrashMan & Gr3p (DrumUp / Fleshpot),
Milhauz & Ze-cube (Bassement djs), Matzet & Tajfun /SK/ (Get some noise). Escape dubstep stage: Dekor, Yuriakos Kadakos (Dnb
Jam), oNny (Dnb Jam), Xerxes (dnbportal.cz), Istar (Dnb Jam), Kaon (Dnb Jam), Shampy. Vstup: 150 Kč.

Výstava
Pátek 17. května - pondělí 17. června, Městská knihovna

AVASTÝV – VÝSTAVA

Výstava obrazů Přemysla Procházky studenta Fakulty výtvarných umění v Brně ( oboru konceptuální tendence, ateliéru intermedia). Výstava je přístupná v půjčovní době knihovny od 17. května do 17. června 2013. Vstup volný.
Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Čt. 2. května Trojan (obuv), út. 7. 5. Limon Bear (textil), čt. 9. a pá
10. 5. Nouratex (textil), út 14. 5. Textil Břeclav, pá 17. 5. Belitex (textil), st. 22. a čt 23. Etcimex (textil), út. 28.
5. Malicher (smíš. zboží). čt. 30. 5. Trojan (obuv). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce tohoto letáku
neručíme.

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

Sobota 18. května, zámek Kuřim, Club Escape

Oldies&Mix Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Přijďte zapařit. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Božkov
Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

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.

