Středa 25. září 19:30, komorní sál ZUŠ

Felix Slováček

Recitál našeho předního klarinetisty a saxofonisty. Klavírní doprovod Boris Krajný. Pořad je úvodním koncertem
abonmá Spolku přátel hudby Kuřim na sezónu 2013-14. Zbylé vstupenky na místě před koncertem za 100 Kč.

Pátek 27. září, zámek Kuřim, Club Escape

Techno Wars Dazy & Nee`o, Thomazz B, Naker, Wolf

Název a zkušenosti hned napoví o co na téhle párty půjde. Čekejte řízné techno až do rána. Dazy předvede set
společně Nee`em. Thomazz B a Naker vám ukážou, jak hraje Panda´s crew. A ty s největší výdrží nakonec rozseká
Wolf a jeho schranzové úlety nad ránem. Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 28. září, 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! Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

září 2013

Sobota 28. září a neděle 29. září, zámek Kuřim

Medové dny

Tradiční akce věnovaná včelám a všemu co s nimi souvisí. Výstava historie kuřimských řemesel. Bohatý kulturní
program:

sobota 14:00 – 18:00

od 14:00 Gabriela Kočí Band a Jaromír Hnilička, potom odpoledne s Pohodou (dětský program)

neděle 10:00-18:00

Středa 4. září 18:00, velký sál KD

Elektronická aukce energií pro občany Kuřimi

Město Kuřim se připojilo k projektu Elektronické aukce pro města a obce společnosti eCENTRE, která organizuje elektronickou aukci elektřiny a plynu pro domácnosti. Prezentace pro občany, kde budou zástupci společnosti
eCENTRE odpovídat na všechny otázky. Na platbách za energie můžete ušetřit i vy.

Pátek 6. září 20:00, nádvoří zámku Kuřim

Čankišou a Budoár staré dámy

Závěrečný dvojkoncert Kuřimského zámeckého kulturního léta. Koncert plný energie se dvěma špičkovými kapelami, které přesahují každou žánrovou škatulku.
Čankišou je česká hudební skupina hrající fúzi world music a rocku. Vznikla v roce 1999 v Brně. Její eklektický
styl v sobě mísí vlivy několika etnik (především arabského, afrického, indického a balkánského) a rockové základy jednotlivých muzikantů. Tvorba kapely se opírá o fiktivní legendu o dávném jednonohém lidu Čanki, jehož
jazykem jsou skladby skupiny zpívány. Čankišou pravidelně vystupují po celém světě.
Budoár staré dámy - Mladá, hravá, ze 2/4 nová brněnská kapela. Drhnou, sypají se, plavou, (h)ladí hlasy, kytary,
basu, dech a bicí v záplavě poskakujících slov a gest. O životě, vesmíru a vůbec, vesele, smutně, potichu, nahlas, jen
se zákazem nudlových sól, vytahovacího slapu, rovného rytmu, teplé kytary a ptačích flétniček. Hrají dále, hrají
rádi a skládají písně. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v KD a Clubu Escape.

Pátek 6. září, 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! Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup do 21:00 a pro návštěvníky koncertu na
nádvoří zdarma, pro ostatní pak po 21:00 za 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 7. září, zámek Kuřim, Club Escape

Mix&Oldies Party Rotone

Párty s tanečními hity od 80. let až do dneška. Akce: Hanácká broskvová 15 Kč. Vstup jako každou sobotu
zdarma.

Pátek 13. září 18:30 - 20:00, zámek Kuřim, Club Escape

Za jógou do Indie - přednáška

Neformální povídání s foto prezentací o zážitcích z cesty za jógou do Indie. Vstupné dobrovolné.

Pátek 13. září, zámek Kuřim, Club Escape

The Night Out - Thomazz B, Wattronic, Marcel De Valerio, Naker

Akce Panda‘s crew. Wattronic - trance, electro house, Thomazz B - trance, electro house. Naker - Tech-minimal.
Marcel De Valerio předvede třeba i něco z vlastní tvorby a hudební produkce stylů tech-trance, progresive trance,
house a electro-house. Drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 14. září, 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! Drink Zetko + Coca-cola za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 16. září 2013 18:00, Městská knihovna

Korálkování juniorky

Kurz určený pro slečny do 15 let. Tentokrát se naučíme zcela novou techniku – tvistovou pružinku „housenku“
z drobných korálků. Technika je jednoduchá, ale efektní. Podle druhu použitého materiálu (rokajl, voskovky,
ohňovky, pandory, kovové korálky) vznikají buďto hravé barevné šperky na běžné nošení, nebo i večerní šperky
do divadla. Na kurz je třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz, nebo telefon 606 570 008. Cena
kurzu je 200 Kč.

od 10:30 Hodina zpěvu – pořad pro děti s nejznámějšími písničkami dvojice Uhlíř – Svěrák, 12:30-14:30 – Kamarádi pro děti, 14:45-15:45 K dur, 16:00-18:00 Gajdoši – křest nového CD, vyhlášení výsledků KUKuČ 2013.
Občerstvení, soutěže pro děti, prodej včelích produktů a rukodělné řemeslné činnosti. Více na samostatných
plakátech. Vstupné dospělí 20 Kč denně, děti zdarma.

Pondělí 30. září 18:00, Městská knihovna

Grónské Švýcarsko

Země krutých mrazů, to je rozšířená představa o Grónsku. Největší ostrov na světě se táhne tisíce kilometrů na
daleký sever a klimatické podmínky jsou v různých částech rozdílné. Uprostřed na ledovci je v létě –20°C, zatímco
na pobřeží může být tepleji než u nás. Rostou tam houby a borůvky. Domorodý jazyk na západě a východě ostrova je rovněž rozdílný. Krásné hornaté pobřeží na východě má alpský ráz, odsud název Grónské Švýcarsko, a je
prakticky neobydlené. Neslezené štíty nedaleko moře dosahují 2000 m. Členité pobřeží s fjordy prostupuje skrze
dlouhá hluboká údolí. Kamenité horské hřbety se blíží na dosah mohutným ledovcovým splazům kontinentálního grónského ledovce, nořícím se do poklidných vod oceánu. Autor přednášky, Jaroslav Chrást, se v r. 2006
zúčastnil turistické výpravy známého polárníka Miroslava Jakeše do míst, kde mnoho turistů dříve nepobývalo.
Vstup volný.

Úterý 1. října 19:30, velký sál KD

Retro Screamers

Zbrusu nový pořad populární travesti skupiny (celostátní premiéru má 30. 9.) přinese jako vždy hvězdy světové i
naší pop scény trochu jinak. Vstupenky v předprodeji od 2. září za 250 a 200 Kč. Předprodej v KD Kuřim, městské
knihovně a studiu bydlení (nám. 1. května – pozor změna předprodejního místa).

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.

Úterý 22. Října 19:30, Velký sál KD

Nezmaři – 35 let

Mimořádný koncert k mimořádnému výročí mimořádné kapely. Největší hity jejich dlouhé kariéry, ale i krátká
filmová projekce. Vstupné 150 Kč. Vstupenky v předprodeji od 9. září.

Středa 20. listopadu 19:30, velký sál KD

Vyhazovači

Divadelní představení Divadla Radka Brzobohatého. Autor: John Godber, Režie: Marián Kleis, Hudba: Ondřej Brzobohatý. Hrají: Ondřej Brzobohatý, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner. Představení (nejen) pro
mladé. Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh se točí kolem disco klubu Cinders. 4 vyhazovači, na první
pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký
večer, roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty, 1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý
příběh. Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Vstupenky za 250
a 200 Kč v předprodeji od 23. září.

Výstavy

Pátek 20. září 18:00, Městská knihovna

Do pátku 13. září, Městská knihovna

Tentokrát se naučíme zcela novou techniku – tvistovou pružinku „housenku“ z drobných korálků. Na kurz je
třeba se přihlásit na mail Hrdinova.Pavla@seznam.cz, nebo telefon 606 570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Prodejní výstava výtvorů a bižutérie vyráběné technikou lité, průhledné křišťálové pryskyřice s rozmanitými motivy. Vystaveny budou sponky do vlasů, náušnice, přívěsky, náhrdelníky, prsteny, přívěsky na klíče, záložky do
knih a magnety. Veškeré zboží bude možno dle přání upravit nebo dokonce vytvořit šperk s vlastním motivem.
Výrobky z dílny Lenky Žaludové okouzlí dospělé i děti. Vstup volný v půjčovní době knihovny (výstava potrvá
od srpna do 13. září 2013)

Kurz korálkování pro dospělé
Pátek 20. září, zámek Kuřim, Club Escape

Oldies Party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Jägermeister za
29 Kč s Colou za 45 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 21. září, zámek Kuřim, Club Escape

Drum and Bass Break trip no. 32 Fil White, Abortionist, Payrex

Fil White z trenikl sound system je prostě osvědčený brněnský sekáč. Abortionist také z trenikl sound systém by
mohl zavítat do Hardcore-crossbreadu. A Payrex je už naprosto osvědčená místní ikona, která nikdy nezklame.
Jägermeister za 29 Kč s Colou za 45 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pondělí 23. září 18:00, Městská knihovna

Prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění

Pryskyřicové šperky

Od pátku 20. září, Městská knihovna

Abstrakce

Prodejní výstava výtvarnice Jitky Florianové, která svým koníčkem zkrášluje nejen svůj byt, ale i byty mnoha
svých přátel. Autorka ráda čte citáty a poslouchá hudbu a pozoruje přírodu a z těchto vjemů, podle svých představ maluje abstraktní obrázky, které většinou směřují k lásce. Vytváří věci, které prostě k obdarovanému patří.
K vidění a ke koupi budou květináče (zdobené technikou decoupage, domalované barvami a lepené barevnými
kamínky), plátěné malované tašky, malovaná trička ozdobená kamínky, kalendáře malované s tématem citátu,
akvarelované obrázky kreslené na plátně i papíře.
Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny do 6. listopadu 2013.

Cyklus zdraví

Kardiovaskulární onemocnění jsou závažným celospolečenským problémem. Rizikové faktory rozdělujeme na
ovlivnitelné - stravování, pohybová aktivita, stres a pod. a neovlivnitelné. Mezi ně patří genetická dispozice,
pohlaví a j. V návaznosti na každodenní praxi v kardiologické ambulanci by přednášející Hana Fišerová (vrchní
sestra Interní kardiologické kliniky) chtěla veřejnosti předat doporučení České kardiologické společnosti pro
prevenci kardiovaskulárních onemocnění, se zaměřením na ovlivnitelné faktory. Cílem těchto doporučení je snížit výskyt závažných klinických příhod – zejména infarktu myokard. Posluchačům přiblíží možnosti diagnostiky
a léčby ischemické choroby srdeční. Vstup volný.

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 11. a čt 12. Etcimex (textil), čt. 19. Horáček, čt 26. a pá 27. Nouratex
(textil). 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.

Středa 25. Září 16:00, velký sál KD

Konference o sociálních službách a taneční zábava

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na kapelu 30 Kč.

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: Studio bydlení (nám.1.května
1081, Kuřim, tel. 541 231 908, mob. 607 909 396, Po-Pá: 8:30 - 11:30 12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Městská knihovna Kuřim a kancelář Společenského
centra KD (zde i na faktury Po - Pá 8:00-12:00, Po a St i 13:00-17:00) www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

