Kam v Kuřimi
leden 2013

Čtvrtek 3. ledna 2013, komorní sál ZUŠ

Novoroční koncert s přípitkem starosty

Pátek 18. ledna 17:00, Městská knihovna

Kurz korálkování pro dospělé

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.

Tvorba slavnostního šperku na ples či do divadla. Broušené skeněné korálky – ohňovky
- v různých kombinacích. Např. bohatá lanky, závěsy na paměťovém drátu, ketlované
náhrdelníky či náramky. Na kurz je třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@seznam.
cz nebo telefon na 606 570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Pátek 4. ledna, club Escape, zámek Kuřim

Pátek 18. ledna 20:00, ZŠ Tyršova

Drum and Bass Break Trip no. 25 Holder, Pprskh, Supraphonic,
Fil White

Headlinerem je DJ Holder (redrum crew). Holder nemá přímo vyhraněnou dnb odnož, můžete ho slyšet zahrát jemný liquidní set ale i hromy a blesky hard stepu či dark
side. Jeho sety jsou plné energie a pestrosti drum and bass, s nádechem reggae, které Vás
nenechají chladnými. Z Vyškova přijede kreativní alkholový mág Pprskh, který nikdy
nezklame svojí energií, kterou dokáže předat na publikum. Sestavu doplní Fil White /
trenikl sound system/ a Supraphonic. Semtex + vodka Amundsen 39 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 5. ledna, club Escape, zámek Kuřim

Oldies party DJ Flash

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.
Neděle 6. ledna 15:00, chrám sv. Maří Magdalény Kuřim

Benefiční tříkrálový koncert
Vystoupí sbor Magnificat Lelekovice, Pěvecké sdružení K dur Kuřim, Skupina Gajdoši

Brno. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu Tříkrálové sbírky 2013 pořádané
charitou České Republiky. ( www.charita.cz) Pořádá římskokatolická farnost Kuřim.
Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 10. ledna 19:00, club Escape, zámek Kuřim

MEXIKO - cesta za opeřeným hadem cestopisná přednáška

Amerika - Mexiko - cesta za opeřeným hadem, za tajemnými památkami indiánských civilizací i za rozmanitou tropickou přírodou v podání cestovatele Milana Šťouriho Šťourače. Posezení a přednáška s vyprávěním, promítáním a tematickou výstavkou. Vstupné
dobrovolné.
Pátek 11. ledna, club Escape, zámek Kuřim

Dance Hits 90&News DJ George

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na téhle party. Hity z let dávno minulých, které
jsou ovšem pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Akce Fernet Z +
dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 12. ledna, club Escape, zámek Kuřim

Oldies party Rotone

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás.
Akce Fernet Z + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.
Pondělí 14. ledna 17:00, Městská knihovna

Kapitoly z dějin umění

Ples na ZŠ Tyršova

Tradiční první ples sezóny přímo v areálu školy. Hraje Luky Band. Bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč. Vstupenky v prodeji v budově školy.
Pátek 18. ledna, club Escape, zámek Kuřim

Degustační večírek + Oldies DJ Flash

První 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, Captain Morgan 15 Kč, Cuba Libre 29
Kč, Čeko Libre 25 Kč... a spoustu dalších. Kdo by si chtěl rozproudit krev ještě více, tak
na něj čeká Oldies party. Vstup od 18 let.
Sobota 19. ledna 20:00, velký sál KD

Společenský ples

Pořádá Autopetr a spol. Večerem provázejí Daniela Magálová (Moravanka) a Václav Faltus. Dále vystoupí cimbálová muzika Kyničan, pěvrcký sbor KD, kapela hrající moerní
muziku. Bohatá tombola (1. cena skútr), vstupné 150 Kč. Vstupenky v provozovně firmy
Autopetr (Tyršova 1780) a v KD Kuřim od 2. ledna.
Sobota 19. ledna, club Escape, zámek Kuřim

Dance Hits 90&News DJ George

Secese jako životní styl konce století. Harmonie v díle Alfonse Muchy, baladičnost a erotika obrazů Gustava Klimta, fantaskní architektura Antonia Gaudího. Lektorkou kurzu
je Mgr. Pavla Hrdinová. Vstup volný.
Úterý 15. ledna 18:00, velký sál KD

Eva a Vašek

Koncert naší nejpopulárnější hudební dvojice. Vstupné 120 a 150 Kč. Předprodej od 19.
listopadu.
Středa 16. ledna 16:00, Městská knihovna

Korálkování juniorky

Kurz určený pro děvčata od deseti do patnácti let. Juniorky se zaměří především na náramky (ketlování, pruženka, paměťový drát). Na kurz je třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo na telefon 606 570 008. Cena kurzu je 200 Kč.
Čtvrtek 17. ledna 8:15 a 10:00, velký sál KD

Trnky brnky - malované hrnky

Divadelní studio Lídy Trnkové. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 25 Kč.
Čtvrtek 17. ledna 19:00, club Escape, zámek Kuřim

Nedotknutelní - FiLMový kLub

Ochrnutý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka vybere Drisse, živelného
mladíka z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Jinými slovy - najde si na tuto
práci tu nejméně vhodnou osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. Bláznivým, zábavným, silným, neočekávaným a hlavně „nedotknutelným“, přesně takovým se stane jejich
přátelství… Příběh je inspirován skutečností o tom, že ani od krku po prsty u nohou nepohyblivý člověk nemusí ztratit smysl života. Spojení melancholického multimilionáře
a extrovertního recidivisty překvapivě překypuje humorem a rozechvívá bránice diváků
po celém světě. Film dosud vidělo 37 milionů diváků a i u nás v Česku se stal výjimečně
populárním. Komedie / Drama / Životopisný. Francie, 2011, 112 min. Vstup studenti
40 Kč, dospělí 60 Kč.
Pátek 18. ledna 15:00, Městská knihovna

Korálkovací kurz pro děti

Hravé korálkování je určené pro děti od šesti do deseti let. Na kurz je třeba se přihlásit na
mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz nebo na telefon 606 570 008. Cena kurzu je 150 Kč.

Školní kolo Národní soutěže ZUŠ

v komorní hře žesťových a dřevěných dechových nástrojů, v komorní hře smyčcových
nástrojů a ve hře na klávesy. Soutěž je veřejnosti přístupná. Další školní kola: Středa 6.
února 9:00 - 13:00 Školní klavírní soutěž, Čtvrtek 7. února 10:00 - 12:00 Školní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólové a komorní hře akordeonů. Pátek 8. února 9:00 -17:00 Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v komorní hře žesťových nástrojů a ve hře na klávesy.
Pondělí 28. ledna 18:00, Městská knihovna

Cyklus o zdraví - Kurz první pomoci

Jedná se o první přednášku z Cyklu o zdraví, který bude trvat do konce roku 2013. Každý měsíc představí pozvaný odborník téma týkající se problematiky každodenního života. První pomoc - život zachraňující úkony, kardiopulmonální resuscitace, bezvědomí a
krvácení. Přednášku zajištují pracovníci Červeného kříže ČR Brno. Vstup volný.
Čtvrtek 31. ledna 19:00, club Escape, zámek Kuřim

Bez kalhot - Filmový klub

Film uznávaného režiséra Stevena Soderbergha otevírá dveře do světa mužských striptérů. Film je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma z dob, kdy pracoval jako striptér
a o své herecké kariéře pouze snil. Tatum však ve snímku nehraje sám sebe, ale svého
staršího rádce Mika. Jeho postavu ztvárnil Alex Pettyfer. Matthewa McConaugheyho
uvidíme v roli Dallase, vysloužilého striptéra a současného majitele klubu, v němž Mike
se svým žákem vystupují. Film má v ČR velmi slušnou návštěvnost. Životopisný / Romantický / Drama / Komedie. USA, 2012, 110 min. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60
Kč.
Čtvrtek 31. ledna 19:30, komorní sál ZUŠ

Komorní duo

Kristina Vaculová a Libor Janeček (flétna a kytara). Koncert je součástí SPH Kuřim
2012-13. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

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 zdarma.

Předprodej

Pondělí 21. ledna 18:00, Městská knihovna

Etiopie

Etiopie, bývalé království Habeš, bývalo vždy zahaleno tajemstvím. Jedná se o nejrozmanitější zemi Afriky,
plnou přírodních krás, kulturních památek i folklorních domorodců. A úsměvů obyčejných lidí. V temném
zákoutí jednoho z klášterů se prý dodnes nachází uschovaná slavná Archa úmluvy. Etiopie je zemí obrovských
kontrastů, působivosti a rozmanitosti, vyprávět o tom bude Milan Štourač. Vstup volný.

Úterý 22. ledna a 29. ledna 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 23. ledna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Žákovský hudební večírek

Secese

Pondělí 28. ledna 9:00-13:00, Komorní sál ZUŠ

Vstupné dobrovolné, pořádá ZUŠ Kuřim.

Čtvrtek 24. ledna 20:00, club Escape, zámek Kuřim

f a j t a f a j t - EscapE LivE Music

Pátek 22. února 17:00, KD

Františkovo čarování s Majdou

Dětské představení Magdaleny Reifové. Pořádá Pragokoncert. Vstupenky za 145 Kč v
předprodeji v KD Kuřim od 2. ledna. Děti do dovršení 2 let mohou sedět na klíně bez
vstupného.

Plesová sezóna 2013
pokračuje i v únoru a březnu:

1. 2. pátek
15. 2. pátek
2. 3. sobota
8. - 9. 3. pátek, sobota

Orelský ples
Ples VSČR
Reprezentační ples města
Rocko-disco-erotický ples
(poř. Slávek Bednář)

Žádný organizátor sportovních akcí nám do přehledu podklady
nedodal.

šamanské rytmy - hravé obrazy - elektro groovy - zvukové plochy - vizuální obrazce.
antonín fajt ... klávesové nástroje, piano
pavel fajt ... bicí nástroje, elektronika, loopy.
vít kraus j.h... videoprojekce
f a j t a f a j t je společný koncertní program Pavla Fajta a Antonína Fajta. Bubnové, elektronické a zvukové plochy tvoří podklad pro harmonickou a melodickou nadstavbu klávesových nástrojů, basových groovu a koncertního piana. Vít Kraus hudební kompozice
doplňuje o živou vizuální složku. Rytmus a obraz společně pulsují ve vizuálních loopech
a noří se do bubenických kompozic. “ Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.
Čtvrtek 24. ledna 18:00, Velký sál Kulturního domu

Taneční večer žáků tanečního oboru ZUŠ
Vstupné dobrovolné, pořádá ZUŠ Kuřim.

Pátek 25. ledna, club Escape, zámek Kuřim

Electronic Beats Alexx, Dave Legato, Peter Ripe, Nelo

Exklusivní sestavu tohoto večera otevře Dave Legato (www.davelegato.com), který se
prezentuje styly house - progressive, pravidelně hraje v top klubech v Čechách a na Moravě, během léta v zahraničí, v přímořských letoviscích. 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 napříc ČR i v zahraničí. Nemůže chybět pořadatel této
akce DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se na jeho podmanivý taneční house či techtrance. Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 26. ledna, 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! Fernet Z + Cola 29 Kč. Vstup
zdarma.
Neděle 27. ledna 16:00, Velký sál Kulturního domu

Kuřim sobě
Koncert laureátů

Přehlídka souborů a sólistů, oceněných Městem Kuřim při vyhlašování cen KUKUČ.
Představí se: Jazzový orchestr ARITMIC BAND, skupina MOTÝLÍ )D( EFEKT, kytaristka Adéla Václavíková, písničkář Antonín Jarůšek, K DUR, j.h. brněnská skupina
GAJDOŠI. Vstupné dobrovolné.

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své únorové akce do pátku 25. ledna v kanceláři KD Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

