Kam v Kuřimi
únor 2013

Úterý 5., 12., 19. a 26. února, 9:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00, KD

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.
Čtvrtek 7. února, 08:30 a 10:00, velký sál KD

Princezna s dlouhým nosem

Divadlo Koráb. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rádi umožníme
vstup za 30,0 Kč.
Pátek 8. února, club Escape, zámek Kuřim

Drum and Bass Break trip - Stiffy, BP-Small,
Hop, Frebeat

Pravidelná drumová akce tentokráte se 4 statečnými z okolí Újezdu ze Support sound. Zahrají
BP-Small - dnb/Support sound, Freebeat - dnb/Support sound, Hop - dnb/Support sound,
Stiffy - dnb/Support sound. Božkov Spiced 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 9. února, club Escape, zámek Kuřim

Dance Hits 90&News DJ George

čtvrtek 21. února, 20:00, club Escape, zámek Kuřim

Gabriela Koločavova trio (USA/CZ)
- Escape Live Music

Gabriela Kolčavová – zpěv, Radim Hanousek – saxofony, Radek Bagár – akustické nebo elektrické piano.
Gábina Kolčavová. Osud zavál zpěvačku Gábinu Kolčavovou do všech koutů světa, do rodného Brna se
však vrací pokaždé s nadšením. Svoje umělecké touhy ventiluje nejen zpěvem, ale i fotografií, svojí druhou láskou. Její sytý témbr splývá dokonale s kapelovým zvukem, ale zároveň nenuceně vyniká. Gábina
využívá s elegancí svoji skvělou angličtinu (léta strávená v USA) k interpretaci perel amerického jazzového zpěvníku s plným vědomím hodnoty textů. Doprovázejí ji ti nejlepší a nejžádanější brněnští jazzoví
muzikanti.
Klasické jazzové standardy typu: Girl from Ipanema, Love for Sale, Misty, Autumn Leaves...
Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě.
Pátek 22. února, club Escape, zámek Kuřim

Hip Hop HF, PLUTO, FoXxX - Live

Můžeš se těšit na pořádně nabitou show! Vystupuje Brněnská skupina HF a taky PLUTO (Brno) a FoXxX (Boskovice)! Dáme možnost i Vám se projevit a to buď v FREESTYLE BATTLU a nebo na FREE
„MAJKU“. Fernet Z + dárečky 25 Kč. Vstup 50 CZK.
Pátek 22. února 17:00, KD

Františkovo čarování s Majdou

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. Božkov Spiced 25 Kč.
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dětské představení Magdaleny Reifové. Pořádá Pragokoncert. Vstupenky za 148 Kč v předprodeji v KD Kuřim od 2. ledna. Děti do dovršení 2 let mohou sedět na klíně bez vstupného.

Sobota 9. února, 10:00 - 17:00, nám. Osvobození, KD

Sobota 23. února, Orlovna Kuřim

4. kuřimský Masopust

Zabíjačka a další laskominy na náměstí Osvobození, živá hudba, odpolední dětský karneval
(od 14:30) pro děti předškolní a 1. stupeň ZŠ s Kamarády ve velkém sále KD. Sledujte samostatné plakáty.

XIII. Malá cena Zlobice

Od 10:00 - hlavní závod (7,3 km); od 8:45 - závody pro děti (0,1 - 1,3km).
Pořádá: Kuřimská běžecká liga 2013

Pondělí 11. února, 18:00, Městská knihovna

Sobota 23. února, club Escape, zámek Kuřim

Motto: „Co nám může dát učení staré tisíce let, aneb jak to ti Číňané dělají, že mají tolik energie.“
Můžete očekávat úvod do učení tradiční čínské medicíny, jak vzniklo učení, o akupunkturních
drahách a čínských bylinách. Dovíte se praktické rady a návody jak si pomoci při bolesti. Bude
možné i případné ošetření dle principů tradiční čínské medicíny (baňkování, moxování,...).
Dovíte se několik receptů na jednoduchá jídla a pití na zimu a jaro. Přednáší Zuzana Ostrá,
praktik čínské medicíny. Vstup volný.

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

Tradiční čínská medicína

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

Valentýnské promítání: Až vyjde měsíc - Filmový Klub

Vezměte na Valentýna svou drahou polovičku do kina! Překvapí vás originální a svěží romantická komedie o první
lásce, která překoná všechny nástrahy! Ve vedlejších rolích hvězdní Bruce Willis, Edward Norton nebo Bill Murray.
O kvalitách snímku svědčí fakt, že je nominován na Oscara za nejlepší scénář (zda vyhraje, to se dozvíme v březnu).
Za pozornost stojí také kouzelné vizuální zpracování a nezapomenutelný hudební doprovod.
94 minut + bonus krátký předfilm a živý úvod; ČSFD hodnocení: 76%. Vstup zamilovaní studenti 40 Kč, dospělí
60 Kč.
Pátek 15. února, club Escape, zámek Kuřim

Techno Wars Cruz, Dazy, Fitch, Wolf

Techno Wars je po menší pauze opět zde. 15. 2. 2013 se sejdeme u rovných beatů v Clubu Escape. Pozvání přijal blanenský zastánce techna a seskupení Freefall crew, dj CRUZ. Taktéž zahraje duchovní otec
této akce dj Dazy. Pomalejším, ale velice tanečním tech-minimalem rozehraje celou rošádu Fitch a nebude chybět ani techno set v podání Wolfa. Captain Morgan 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Sobota 16. února, 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. Captain Morgan 25 Kč. Vstup do 21:00
zdarma, pak 30 Kč.
Pondělí 18. února, 18:00, Městská knihovna

Gruzie – ráj pod hradbami Kavkazu

Vyprávění o cestě do země, která je přírodní i kulturní pokladnicí Asie – o Gruzii. Představíme magickou krajinu ležící pod monumentální hradbou Kavkazu, fascinující scenérie, tisíciletou historii a pravá horská dobrodružství v audiovizuální projekci s originální gruzínskou hudbou a stylovým komentářem Svanetie – putování
legendárním kavkazským Tibetem… Pokladnice Gruzie v nedostupných údolích Kavkazu… Starodávné věže
a kamenné domy na pozadí majestátních čtyřtisícovek – v království Ušby, Tetnuldi a Šchary… Malebné scenérie i dramatické momenty aneb ztraceni ve Svanetských horách… Pravá svanská hostina aneb jak přežít
ohnivou „čaču“… Výstup na monumentální štít Kazbeg (5047m)… Tajemné údolí Truso – sopečný ráj…
Napjatá tenká linie aneb na dohled neklidné Jižní Osetie… Tbilisi – kulturní a gurmánský vrchol expedice….
Srdečně Vás zve Roman Janusz a skupina Gorole. www.gorole. Vstup volný.

Oldies party Rotone

Pondělí 25. února, 18:00, Městská knihovna (náhradní termín)

Kapitoly z dějin umění - Secese

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

Expendables 2 - Filmový Klub

Parta starých dobrých akčních hrdinů od Arnolda Scwarzeneggera po Chucka Norrise se sešla v této kultovní
vzpomínce na zlatou dobu akčních filmů, kdy svaly a plný zásobník dokázaly během pár vteřin změnit svět. Nechybí výbuchy, nadhled a skvělé hlášky - prostě nářez!
103 minut + bonus krátký předfilm a živý úvod; ČSFD hodnocení: 82%. Vstup studenti 40 Kč, dospělí 60 Kč.

Plesová sezóna 2013 pokračuje i v únoru a březnu:
2. 3. sobota - Reprezentační ples města
8. - 9. 3. pátek, sobota - Rocko-disco-erotický ples (poř. Slávek Bednář)

PŘEDPRODEJE

Čtvrtek 7. března, 19:30, KD

Vlasta Redl a přátelé (Monty, Arnošt Frauenberg).

Vstupenky za 150 Kč. Předprodej v KD Kuřim, Městské knihovně, prodejně Flop a v trafice na Loučkách od 4.
února.

Středa 13. března, 19:30, KD

Screamers

Nový pořad oblíbené trvesti show s názvem Screm Show. Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej v KD Kuřim, Městské
knihovně, prodejně Flop a v trafice na Loučkách od 4. února.
Prodejní a komerční akce: st. 6. února Etcimex (second hand), st. 20. února Bellitex (second hand), čt. 28. února Textil-Team (textil). 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 KD, výlep v úterý.
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

