Sbohem letní kino 9. – 11. srpna

Úplně poslední promítání analogových filmů v historii letního kina Kuřim
Začátky v 20:30, jednotné vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč na film

Pátek 9. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim, letní kino

Muži v černém 3

Men in Black III, Komedie / Sci-Fi / Akční, USA / Spojené arabské emiráty, 2012, 102 min. Ve filmu Muži v černém 3
jsou známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět... A opět včas. J během svého patnáctiletého fungování v
agentuře Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani mimozemšťané - ho nedokáže tak zmást jako
jeho sarkastický tajnůstkářský partner.

Pátek 9. srpna, zámek Kuřim, club Escape - Summer Hits Party DJ Geore

Po skončení letního kina párty s tanečními hity od 80. let až po současnost. Hudba i na přání! Tancujte až do rána! Letní
Metaxa 5***** za 29 Kč. Vstup zdarma.

Sobota 10. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim, letní kino

srpen 2013

Tintinova dobrodružství

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Mysteriózní. USA / Nový Zéland, 2011, 103 min. Příběh filmu, inspirovaného
po celém světě oblíbenými příhodami knižního a komiksového hrdiny Tintina belgického autora, publikujícího pod
pseudonymem Hergé, sleduje osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka
Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství.

Sobota 10. srpna, zámek Kuřim, club Escape - Dance Hits 90&News DJ Geore

Po skončení letního kina 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! Letní Metaxa 5***** za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 25. července 20:00, zámek Kuřim

Keltský večer na zámku

Se skupinami Tradish (Dánsko) a Sliotar (Irsko)

Sliotar je irské trio, které vzniklo v roce 1996 v Dublinu, kombinuje tradiční irskou hudbu s moderním zvukem. Trio má
za sebou přes 2 000 koncertů a hraje po celé Evropě, kde bývá pravidelným hostem festivalů v Německu, Belgii, Francii,
Itálii, Rakousku nebo Finsku. Letos v ČR jen tři koncerty! Ačkoliv hrají pouze na akustické nástroje, jejich hudba je nabitá obrovskou energií. Tradish je dánská kapela o třech členech interpretující tradiční irský repertoár i vlastní skladby
v jeho duchu. Jejich písně jsou mimořádně živé a skočné. Vstupenky v předprodeji v KD Kuřim a Clubu Escape Kuřim
za 100 Kč, na místě 150 Kč.

Neděle 11. srpna 20:30, nádvoří zámku Kuřim, letní kino

Muži v naději

Komedie Česko, 2011, 110 min. Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o
tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se
nesmí nudit!”

Pátek 16. srpna, zámek Kuřim, club Escape

Friday for house music Alexx, PAtrik Prelovsky, Pete Ripe, Dazy

The Night Out: Escape Calling!

Nová párty v Escapu. 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. Dalším pozvaným je producent a DJ - Patrik Prelovský, který se prezentuje velice
tanečním a hutným tech-housem. Třetím je DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se na jeho podmanivý taneční house
či tech-trance. Celou akci bude korunovat DJ Dazy. Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup zdarma.

Sobota 27. července

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, s Colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 26. července, zámek Kuřim, club Escape
Pokračování akce The Night Out: Getting Started, která měla výborný ohlas. Tentokráte s podtitulem Escape Calling.
Multi žánrová akce, elektro, tech house a později techno. Zahrají Thomazz B, Luke Starlight, Marcel De Valerio, Jan
Willert, Naker. Letní Metaxa 5***** za 29 Kč. Vstup free!

Babské hody

v Kuřimi na počest Sv. Máří Magdaleny

Program: 13:30 Slavnostní posvěcení, hodové právo a krojovaný průvod stárek od kostela Sv. Máří Magdaleny
		
v Kuřimi (hrají Galáni)
14:30 Slavnostní otevření hodové vesničky na Komendě ( Areál ZŠ Komenského)
zábava pro děti i dospělé zahraje CM Fjertůšek, Tony Žák a Tom Večeřa, ROTONE a další
20:00 - 03:00 Hodová veselice s Dechovou hudbou Galáni a programem.
		
(Na hodovou veselici vstupné 90 Kč, jinak zdarma)
Baby z „Kuřimě „ vás srdečně zvou na dobré jídlo, pití i zábavu...

Sobota 17. srpna, zámek Kuřim, club Escape

Dance Hits 90&News DJ Geore

22. – 25.8. Divadlo na nádvoří zámku

– přehlídka amatérských divadel z Brněnska a profi host.
Pořadatel MAS Brána Brněnska.

Pátek 23. srpna, zámek Kuřim, club Escape

DJ Oldies&Mix Party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Přijďte si užít prázdniny! Akce Fernet Z 25 Kč + Cola 35 Kč. Vstup zdarma.

Sobota 27. července, Club Escape, zámek Kuřim

Sobota 24. srpna, zámek Kuřim, club Escape

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.

Párty s tanečními hity od 80. let až do dneška. Akce Fernet Z 25 Kč + Cola 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Letní kino na zámeckém nádvoří – Týden v letním kině 29. 7. – 4. 8.

Drum and Bass Break trip no. 31 El Waca + MC Pampel, Yardel, Mania

Dance Hits 90&News DJ George

Začátky v 21:00, jednotné vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč na film.
Promítá se za téměř jakéhokoliv počasí. Občerstvení zajištěno.

Pondělí 29. července 21:00, nádvoří zámku Kuřim, letní kino

Twilight sága: Rozbřesk - 2. část

USA 2012, 115 minut. Žánry: Akční, Drama, Fantasy, Horor, Romantický. Motto: Finále bude nesmrtelné. Závěrečná
část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o
vlastní životy.

Úterý 30. července 21:00, nádvoří zámku Kuřim , letní kino

Nadějné vyhlídky

Velká Británie / USA, 2012, 128 min. Zfilmovaná klasika Charlese Dickense. Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamové. Je
to excentrická a podivínská stará panna, která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo…

Středa 31. července 21:00, nádvoří zámku Kuřim , letní kino

Sedm psychopatů

Komedie / Krimi / Drama, Velká Británie, 2012, 109 min. Scenárista Martyse zoufale snaží dokončit svůj nejnovější
scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých dvou kamarádů: poněkud výstředního a většinou nezaměstnaného herce Billyho a silně nábožensky založeného Hanse. Tihle dva se příležitostně živí krádežemi psů, které po
vypsání odměny vrací jejich zazobaným páníčkům.

Čtvrtek 1. srpna 21:00, nádvoří zámku Kuřim, letní kino

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka

Komedie / Sportovní, Česko, 2012, 102 min. Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám
název naznačuje, ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí - Josefa Hnátka. Protože v samotném
seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům
představí i ve své živoucí podobě.

Pátek 2. srpna 21:00, nádvoří zámku Kuřim , letní kino

Ve stínu

Krimi / Drama / Thriller, Česko / Slovensko / Polsko, 2012, 101 min. V bývalém Československu 50. let se odehrává
napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl
(Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná
stávat politická kauza. Český film roku 2012.

Mix&Oldies Party Rotone

Pátek 30. srpna, zámek Kuřim, club Escape

Prázdniny končí, Break trip se vrací a s ním i pravidelná dávka hluku a otřesů, které už po 31. budou hýčkat Vaše rozmlsaný ouška. Tentokrát se o Vás postará výjimečná trojice DJs.
DJka MANIA, Dj YARDEL a Dj EL WACA. Captain Morgan 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 31. srpna 15:00, zámek Kuřim

Handec Fest na zámku

se skupinami Blue Effect a Varan

Rockové rozloučení s prázdninami proběhne při příležitosti oslav 70. výročí házené v Kuřimi. Během moderovaného
zábavného odpoledne jsou připraveny také atrakce pro děti. V rámci večerní rockové zábavy pak HANDEC FEST
nabídne vystoupení několika živých kapel. Hudební program zahájí hvězda večera, legendární česká rocková skupina
BLUE EFFECT Radima Hladíka (hraje od 18:00) a lákadlem bude také populární domácí kapela VARAN (od 20:30).
Doprovodný program připomene také historii házené. Vstupné je 100 Kč, pro děti do 12 let zdarma. Více informací na
stránkách organizátora, SK Kuřim Handball, www.hazena-kurim.cz

Sobota 31. srpna, zámek Kuřim, club Escape

90&News DJ Geore

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! Captain Morgan 25 Kč! Vstup jako každou sobotu zdarma.

Předprodeje
Spolek přátel hudby 2013-2014

Středa 25. září Recitál - Felix Slováček klarinet, saxofon. Na klavír doprovází Boris Krajný
Úterý 15. říjen Pěvecký recitál - Josef Škarka basbaryton. Na klavír doprovází Richard Pohl
Úterý 12. listopad Dvě hudebnice - tři nástroje. Ana Brateljević (Srbsko)- harfa, klavír a Lucia Pošvancová (SR) - flétna
Prosinec (termín bude upřesněn) Kytarový koncert Vladislav Bláha
Čtvrtek 2. leden Novoroční koncert s přípitkem. Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté
Úterý 4. únor Koncert sborů (KD). Sbory K Dur Kuřim a Lomnický sbor disharmonických amatérů (LSDA)
Úterý 11. březen Violoncellový recitál. Martin Švajda – violoncello, klavírní doprovod Pavel Kratochvíl.
Úterý 29. duben Milokraj (KD). Marta Töpferová, Tomáš Liška a mezinárodní kapela
Abonentky jsou přenosné. Cena pro jednotlivce 500 Kč, pro dvojici 900 Kč.
Není-li uvedeno jinak, koná se v komorním sále ZUŠ Kuřim. Začátky vždy v 19:30. Předprodej v KD.

Pátek 6. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Čankišou a Budoár staré dámy

Pátek 2. srpna, zámek Kuřim, club Escape - Summer Hits Party DJ Geore

Závěrečný dvojkoncert Kuřimského zámeckého kulturního léta. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v KD a Clubu Escape.

Sobota 3. srpna 21:00, nádvoří zámku Kuřim, letní kino

Tady hlídám já

Od pondělí 2. září zahajujeme předprodej na podzimní Screamers (budou v úterý 1. října).
V průběhu září zahájíme předprodej na divadelní představení Divadla Radka Brzobohatého Vyhazovači (bude
ve středu 20. listopadu, koncert skupiny Nezmaři 35 let na cestě (22. října) a na další akce.

Sobota 3. srpna, zámek Kuřim, club Escape - Dance Hits 90&News DJ George

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Čt. 22. a cpá. 23. srpna Nouratex (textil). Za odřeknutí prodeje prodejcem
po uzávěrce tohoto letáku neručíme.

Po skončení letního kina přijďte na párty s tanečními hity od 80. let až po současnost. Hudba i na přání! Tancujte až do
rána! Akce Fernet Z 25 Kč + Cola 35 Kč. Vstup zdarma.

Komedie / Rodinný, Česko, 2012, 110 min. Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka.
Jeho nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí holčičky a
psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské „divočiny“.
Po skončení letního kina přijďte na 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! Akce Fernet Z 25 Kč + Cola 35 Kč. Vstup jako
každou sobotu zdarma.

Medové dny budou 28. a 29. září na zámku.
Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů
vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Neděle 4. 21:00 srpna, nádvoří zámku Kuřim , letní kino

Královský víkend

Životopisný / Komedie / Drama / Historický, Velká Británie, 2012, 94 min. Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident. Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi (Bill Murray)
přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé residence král a královna Anglie. Setkání je o to významnější, že se jedná o
historicky první návštěvu anglického královského páru v USA.

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.

