Kam v Kuřimi
srpen 2013

Čtvrtek 1. srpna 15:30-16:15 a každý další čtvrtek o prázdninách, Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim

Cvičení miminek od 4 do 12 měsíců

Pojďte společně číst dětem pohádky, zpívat písničky a říkat básničky. Trénovat rytmiku a cvičit na balónech. Pokud chcete, vezměte i staršího
sourozence. Vstupné 30 Kč za celou rodinu. Nemusíte s námi být od začátku, cvičení budou pokračovat i na podzim a lze se zapojit i později až
Vám to bude vyhovovat, nebo dorostete do dané věkové kategorie. Těší se na Vás maminka Zdeňka. Pořádají KuřiMaTa.

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

Začátky v 21:00, jednotné vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč na ﬁlm.
Promítá se za téměř jakéhokoliv počasí. Občerstvení zajištěno.
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.
Pátek 2. srpna, zámek Kuřim, club Escape

Summer Hits Party DJ George

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

Tady hlídám já

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“.

Pátek 23. srpna a sobota 24. srpna, nádvoří zámku

Divadlo pod MASkou
1.ročník divadelního festivalu

pátek: 18:00 divadlo PRKNO (Veverská Bítýška) – BREJLE (crazzyetuda o seznámení)
19:30 host: Pavel Helan (Moravské Knínice) – písničkový recitál nejen divadelních songů
21:00 Divadlo PRKNO (Veverská Bítýška) – PRKNIČKA (improvizační hry se zapojením diváků)
sobota: 17:00 Radka Blatná (Brno) - Karkulka (pohádka) (1. místo festivalu NA PRKNECH 2013)
18:00 Divadelní soubor TJ Sokol Moravské Knínice – Limonádový Joe aneb Koňská opera (slavná komedie se zpěvy)
20:00 Zvláštní hosté:

Petr Gazdík a Alena Antalová zpívají a povídají

– recitál herců Městského divadla Brno. Poté beseda, autogramiáda a grilování
Změna programu vyhrazena! Za nepříznivého počasí se akce v sobotu koná v Kulturním domě Kuřim. Vstupné dobrovolné!
Pořadatelé:MAS Brána Brněnska, SUZAT Veverská Bítýška (divadlo Prkno), Město Kuřim - Společenské centrum.
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 24. srpna, zámek Kuřim, club Escape

Mix&Oldies Party Rotone

Párty s tanečními hity od 80. let až do dneška. Akce Fernet Z 25 Kč + Cola 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.
Pátek 30. srpna, zámek Kuřim, club Escape

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

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

Dance Hits 90&News DJ George

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.

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. Pořádáno pod záštitou Českého svazu házené.

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

Sobota 31. srpna 10:00, u ZŠ Tyršova

Sobota 3. srpna, zámek Kuřim, club Escape

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.
Úterý 6. srpna 15:30-16:30 a každé další úterý o prázdninách, Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim

Prázdninové kreativní hrátky s Kuřimátky

Tvoření, kreslení, doplňovačky, šití, korálkování a další kreativní hrátky pro děti od cca 2 do 5 let s rodiči. Vstupné 30 Kč za celou rodinu, v ceně
je zahrnuta i spotřeba materiálu. Doporučujeme oblečení vhodné k umazání a přezůvky. Lze přijít jakékoliv prázdninové úterý, nebudeme navazovat. Pořádají KuřiMaTa.

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

Tintinova dobrodružství

Atletika – Kuřimská hora

5. závod Kuřimské běžecké ligy. Prezentace 9:00 – 9:45. Start 10:00 u ZŠ Tyršova v Kuřimi, šatny jsou k dispozici. Trať délka: 5800 m okolo
Kuřimské hory, 1/3 lesní cesty, 2/3 štěrková cesta, Trať (děti, lidový běh) Délka: 2000 m po lesní cestě. Start je vzdálen asi 200 m od místa prezentace. Startovné 30 Kč (zahrnuto občerstvení po závodě). Pořadatel TJ Slovan Podlesí.
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

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

Od pondělí 2. září zahajujeme předprodej na podzimní Screamers (budou v
úterý 1. října).

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

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.

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

Prázdninová oznámení

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

vnitřní aquapark bude otevřen celé prázdniny denně od 9 do 21 hodin a venkovní bazén za příznivého počasí od 9 do 20 hodin.
Nově nabízíme MULTIVSTUP do obou areálů zároveň.
Informace na
http://wellnesskurim.cz/nase-nabidka/koupaliste-venkovni-areal/akce-nabidky-novinky/630-nove-nabidneme-multivstup-vnitrnivenkovni-areal

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 17. srpna, zámek Kuřim, club Escape

Společenské centrum Kulturní dům

Dance Hits 90&News DJ Geore

Muži v naději

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

Dance Hits 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! Božkov Spiced 25 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Medové dny budou 28. a 29. září na zámku.
Wellness vás zve

Po: 8:00-12:00, 13:00-17:00, Út, St, Čt: 8:00-12:00, Pá zavřeno

Městská knihovna

Dospělí Po, Út, Čt: zavřeno, St,Pá: 9:00-12:00, 13:00-18:00;
Děti a mládež Po, Út, Čt, Pá: zavřeno, St: 9:00-12:00, 13:00-18:00

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své zářijové akce do pátku 23. srpna v kanceláři Společenského centra Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

