Sobota 16. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim - DJ George Dance Hits 90 & News + DJ Ivo Video Hits

Párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. K tomu party video hity na plátně, hity z let dávno minulých, které jsou ovšem
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Captain Morgan 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 18. listopadu 18:00, Městská knihovna - Zdravé Vánoce

Cyklus zdraví. Jakým způsobem ozdravět tradiční štědrovečerní menu (ukázka přípravy zdravějšího cukroví s ochutnávkou). Na
přednášce se dovíte o vhodné kombinaci potravin, abychom neskončili po svátcích v nemocnici s trávícími potížemi. Jak na překyselení při přemíře jídla nebo jaké užívat bylinky pro podporu trávení. Teoretickou i praktickou částí této předvánoční dílny vás provede
lektorka Ing. Alena Mokrá, autorka kuchařky Vaříme zdravě bez cukru. Vstup volný.

Úterý 19. listopadu 18:30, komorní sál ZUŠ - Koncert hudebního tria

Milan Vaněček – flétna, Štěpán Švestka – violoncello, Radim Pančocha – klavír. Mimořádná příležitost poslechnout si jako první hudební
trio, které tvoří trojice kvalitních a uznávaných profesionálů. V tomto složení bude mít trio premiéru na debutovém multižánrovém večeru v
rámci projektu Bohemian Prestige dne 19. prosince 2013 v Besedním domě - Brno. Vstupné dobrovolné.
		

Středa 20. listopadu 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim - Benefiční koncert pro Vážku

listopad 2013

13. ročník. Připravila ZUŠ Kuřim ve spolupráci s brněnskou Diakonií, výtěžek bude věnován nemocným Alzheimerovou chorobou.
Vstupné dobrovolné.

Středa 20. listopadu 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Veřejný nepřítel č. 1: Epilog - filmový klub

Závěrečná část vyprávění o Jacques Mesrinovi, který byl největší francouzský gangster všech dob. Byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Epos o člověku, který byl skutečným hrdinou nebo antihrdinou… Filmy Veřejný nepřítel č. 1 a Veřejný nepřítel č.
1: Epilog (premiéra 1.1.2009) se natáčely souběžně celých devět měsíců, na třech kontinentech a s rozpočtem přes 80 miliónů Eur.
Jedná se o nejdražší francouzskou produkci všech dob. Životopisný, Krimi, Drama, Francie, Itálie, Kanada, 2008, 109 min. Režie:
Jean-François Richet. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Středa 20. listopadu 19:30, velký sál KD - Vyhazovači

Každé úterý 19:00, Club Escape, zámek Kuřim - Hospodský kvíz

Club Escape vás zve na akci, kterou v jiných hospodách v Kuřimi nenajdete. Místo obyčejného tlachání u piva máte možnost poměřit své znalosti s ostatními lidmi a týmy a ještě se u toho pobavit a něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je 30 korun. Club
Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku, Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.
clubescape.cz

Pátek 1. listopadu 18:00, Městská knihovna - Uganda

Winston Churchill nazval Ugandu při své návštěvě v roce 1907 „perlou Afriky“. Uganďané se k tomu dodnes hrdě hlásí. Jak se dnes
žije v zemi, která je známá svou krutovládou Idiho Amina a dvacet let trvající občanskou válkou…O svých zážitcích bude vyprávět
psycholožka Mgr. Michala Chatrná, která zde strávila 2 roky prací na rozvojových projektech. Vstup volný.

Pátek 1. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim - Student party DJ Flash

Tak tu pro Vás máme další studentskou párty na Escapu, tentokrát ve stylu oldies. Ve sklepení naší školy na vás zase budou čekat naše
skvělé barmanky, úžasný DJ! Cuba Libre 40 Kč. Vstup 20 Kč, studenti zdarma (s průkazkou).

Sobota 2. listopadu, 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! Cuba Libre 40 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 4. listopadu 18:00, Městská knihovna - Kardiovaskulární onemocnění

Cyklus zdraví. V návaznosti na každodenní praxi v kardiologické ambulanci lektorka předá své doporučení se zaměřením na
ovlivnitelné faktory. Přednášet bude Bc. Hana Javorková, sestra Interní kardiologické kliniky: „Ráda bych posluchačům přiblížila možnosti diagnostiky a léčby ischemické choroby srdeční.“ Vstup volný.

Úterý 5. listopadu 18:00, zahrada ZUŠ Kuřim - Dýňový workshop
připravili žáci výtvarného oboru ZUŠ. Vstupné dobrovolné.

Středa 6. listopadu 17:30, ZUŠ Kuřim - Plavby ledovým oceánem, na plachetnici kolem Antarktidy

Cestopisná přednáška. Legendární mořeplavec Rudolf Krautschneider přijede do Kuřimi krátce před tím, než na své plachetnici opět
vypluje na moře. Přednáška s promítáním filmů a diapozitivů. Autogramiáda a možnost zakoupení knih napsaných na moři. Vstupné
20,- Kč, děti polovic.

Středa 6. listopadu 19:00, Club Escape, zámek Kuřim - Indie - cyklotramp Jan Vlasák

Cestopisná přednáška. Dnes k nám zavítá cestovatelská legenda Jan Vlasák s vyprávěním o své cestě po Indii na kole. „Jižní Indie - v
těch končinách moc krajanů nebylo. Ani Hanzelka se Zikmundem… Možná ve městech a kolem turistických atrakcí je to lepší. Ale my - poutníci na bicyklech - máme radši venkov. Čím zapadlejší, tím líp.“ Vstup 40 Kč.

Čtvrtek 7. listopadu 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim - Podzimní večírek
žáků hudebního oboru ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 8. listopadu 18:00, Městská knihovna - Měšťanská škola Kuřim, dílo architekta Bohuslava Fuchse

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. Energií sršící hudební komedii dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého. Vstupenky za 250 a 200 Kč v předprodeji od 23. září.

Pátek 22. listopadu 18:00, Městská knihovna - Kurz korálkování pro dospělé

Poslední letošní kurz bude, jako obvykle, mix technik. Neboli, co kdo chce, abyste si mohli vyrobit dárečky pro kamarádky, maminky,
tety, tchýně apod. K dispozici budou věci na rokajovou pružinku, náramky husťáčky, ketlování, barevné měděné dráty, lanka, paměťák,
velkodírkové pandory…. Na kurz je třeba se přihlásit na mail hrdinova.pavla@seznam.cz nebo 606 570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Pátek 22.listopadu Club Escape, zámek Kuřim - Oldies party Rotone

Párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro vás. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30
Kč.

Sobota 23. listopadu 20:30, Club Escape, zámek Kuřim - Koncert Pearl Jam Tribute Band - The Fakers - Live

Sestava kapely Fakers spolu působí od roku 2010. Přijďte si poslechnout jejich energické vystoupení a nasát radost z hraní, která tryská
z každé zahrané noty, úderu či tónu. Strhující zpěv podpořený brilantně zahranými kytarami a strojově přesnou rytmikou, to vše je
zárukou nevšedního kulturního zážitku. Jägermeister za 29 Kč. Vstup 49 Kč.

Pondělí 25. listopadu 17:30, ZUŠ Kuřim - Zrozeni k běhu

Cestopisná přednáška. RNDr. Alena Žákovská bude promítat obrázky a vyprávět o běhání s indiány Tarahumary v Měděném kaňonu
v Mexiku. Vstupné 20,- Kč, děti polovic.

Pondělí 25. listopadu 18:00, Městská knihovna - Kurz korálkování pro juniorky

Kurz je určen slečnám od 10 do 15 let. Poslední letošní kurz bude, jako obvykle, mix technik. Na kurz je třeba se přihlásit na mail
hrdinova.pavla@seznam.cz nebo 606 570 008. Cena kurzu je 200 Kč.

Středa 27. listopadu 19:00, Club Escape, zámek Kuřim - Irán-Ázerbájdžán

Milan Štourač - cestopisná přednáška. Irán-Ázerbájdžán: náhled do rozdílů těchto muslimských zemí přední Asie. Nebetyčná
pustá pohoří, bažiny, solné pustiny-vedle utěšených, obdělávaných a úrodných polí, pastvin a lidských sídel se zahradami a parky. Irán,
bývalá Persie. Vstupné dobrovolné.

Pátek 29. Listopadu, Club Escape, zámek Kuřim - DJ George Dance Hits 90 & News + DJ Ivo - Video Hits

Párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. K tomu párty video hity na plátně, hity z let dávno minulých, které jsou ovšem
pořád aktuální a tak skvěle se na ně paří! Drink Zetko 25 Kč + Coca-cola za 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 30. listopadu 16:00-18:00, sokolovna - Mikulášská na sokolovně

Zábava pro děti. Pořádá TO Llano Estacado se Sokolem Kuřim. Hry, hudba, tanec. Přijde i Mikuláš s čerty. Vstupné 40 Kč na dítě.

Sobota 30. listopadu, , 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! Drink Zetko 25 Kč + Coca-cola za 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 2. prosince 17:30, ZUŠ Kuřim - Hrdinské časy v Tatrách

Školu – Komendu, znají všichni a dnešním standardům se nyní nevymyká. Ale v době jejího vzniku, roku 1926, byla mezi školními
budovami raritou. 20. léta minulého století byla plná optimismu, pramenícího z nových vědeckých poznatků a technických vymožeností… Měšťanská škola byla postavena podle návrhu vynikajícího architekta mezinárodního významu. Přednášet bude PhDr. Vlasta
Šrámková z Památkového ústavu. Vstup volný.

Cestopisná přednáška. Moravskokníničský horolezec, cyklotramp a dobrodruh Honza Vlasák bude promítat a vzpomínat na
dobu, kdy žil ve Vysokých Tatrách, lozil po Tatrách za každého počasí, ve dne i v noci, v listopadu i v máji, učil lézt Petera Hámora i
Petera Šperku… Vstupné 20,- Kč, děti polovic.

Pátek 8. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim - DJ Ivo - Dance Video Hits 80´s, 90´s & New Millenium Hits

Výstavy

Sobota 9. listopadu 19:30, Kulturní dům - Báječný bál

Výrobky z dílny Práh (občanského sdružení, které pomáhá lidem s psychotickým onemocněním). Za příznivou cenu můžete nakoupit dárečky pro své blízké v podobě textilních hraček, maňásků, textilních kabelek, peněženek, bižuterie, košíků. Popřípadě si můžete
pořídit krásné dárkové krabičky. Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny od 15. listopadu do 31. prosince 2013.

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00
zdarma, pak 30 Kč.
Pořádá K dur. K tanci a poslechu hrají 4 sýkorky. Populární melodie zazpívá K dur. Tombola, břišní tance, výuka tanců a další program.
Předprodej v prodejně Flop – Vičar (603 892 913). Vstupné 150 Kč.

Sobota 9. listopadu, 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! Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 10. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim - 17:00 Snow Film Fest - filmový festival

Filmový festival Tierra SNOW FILM FEST je celovečerní promítání špičkových filmů plných extrémního lyžování, zimního lezení,
skialpinismu a dalších extrémních zážitků a sportů. Hlavní program je sestaven ze sedmi filmů, které získaly řadu ocenění na zahraničních filmových festivalech: Crossing the Ice – Napříč ledy, Tempting fear – Lákavý strach, Blue Obsession – Modrá posedlost, Snow
Way, Nordfor sola - Na sever od slunce, Neviditelná hora, Unicorn Sašimi – Sašimi z jednorožce. Více na www.clubescape.cz. Vstupné
studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Pondělí 11. listopadu 17:30, ZUŠ Kuřim - Střední Amerika

Cestopisná přednáška. Milan Štourač bude vyprávět a promítat obrázky z Guatemaly, Hondurasu a Belize. Vstupné 20,- Kč, děti polovic.

Úterý 12. listopadu 19:30, komorní sál ZUŠ - Dvě umělkyně, tři nástroje

Ana Brateljević (Srbsko)- harfa, klavír a Lucia Pošvancová (SR) – flétna. Koncert je součástí abonmá SPH Kuřim pro sezónu 201314. Zbylé vstupenky v KD nebo na místě před koncertem za 100 Kč.

Středa 13. listopadu 19:00, Club Escape, zámek Kuřim - Veřejný nepřítel č. 1 - filmový klub

Jacques Mesrine, největší francouzský gangster všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Jeho avantýry byly neskutečně lehkomyslné, neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné… Životopisný, krimi, drama, Francie, Itálie, Kanada,
2008, 109 min. Režie: Jean-François Richet. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Čtvrtek 14. listopadu 19:00, Club Escape, zámek Kuřim - Manželé Medkovi: Špicberky

Benefiční přednáška. Benefiční přednáška manželů Medkových o jejich cestě na Špicberky. Benefice je pořádaná ve prospěch
útulku pro opuštěná a nemocná zvířata Kociánka. Útulek je odkázaný pouze na pomoc dobrovolníku, a proto budou velice vděční za
vaši pomoc, která může být formou: potrava pro zvířátka, deky, matrace, molitan, peněžní dary. Vstupné je dobrovolné.

Pátek 15. listopadu 8:30 a 10:00, velký sál KD - Čarodějná pohádka

Divadlo Mrak. Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Pátek 15. listopadu 18:00, Městská knihovna - Cesta gejši - od umění k turistické atrakci

Kdybychom měli vyjmenovat alespoň tři pojmy symbolizující Japonsko, jistě by slovo gejša bylo jedním z nejvíc vzpomínaných. Tato
legendární práce dodnes budí zájem návštěvníků. Pokud také chcete zjistit, co skrýval bílý make - up gejši, jak vypadal její život, co z
něj zůstalo do současnosti, přijďte si poslechnout přednášku Mgr. Petera Dzurjaníka. Vstup volný.

Pátek 15. listopadu - 31. prosince 2013 , Městská knihovna - Vánoční výstava

Neděle 1.– 8. prosince 2013 denně 9:00 – 18:00, malý sál KD v Kuřimi

Výstava paličkované krajky a dalších rukodělných prací

Pořádá Dům dětí a mládeže Kuřim pod záštitou města Kuřim. Vernisáž v sobotu 30. prosince v 15:00. Vstup volný.

Předprodeje

Pondělí 9. prosince 19:30, velký sál KD

Jitka Zelenková – Vánoční koncert “Splněná přání”

Jitka Zelenková, s doprovodem klavíru, kytary, kontrabasu a perkusí. Koncert, který sklízí velký úspěch u publika. Jitka se při výběru
repertoáru zaměřuje na písničky s neopakovatelnou intimitou vánoční nálady, které nazpívala na albu Moje Vánoce. V programu
publikum osloví znamenitými texty Eduarda Pergnera, Eduarda Krečmara a Pavla Vrby. Pořad ozdobí i blokem svých největších hitů
a baladických, šansonově laděných písní. Předprodej od 1. listopadu. Vstupné 250 a 200 Kč.

Pátek 13. prosince 17:00, velký sál KD

Michal je kvítko

Pořad s Michalem Nesvadbou pro děti. Pořádá pragokoncert. Vstupné 155 Kč, děti do vou let možno vzít na klín zdarma. Předprodej
už probíhá v kanceláři Společenského centra Kulturní dům.

Úterý 17. prosince 19:30, velký sál KD

Prapůvodní Kamelot & Roman Horký a Pozdní sběr

Dvojkoncert, ve kterém ve představí téměř kompletní původní sestava legendární brněnské kapely a zároveň nejnovější projekt jejího
frontmana se sestavou mimořádných muzikantů vedených Jiřím Pařezem. Vstupné 150 Kč. Předprodej od 1. 11.

Kulturní kredity v prodeji

Společenské centrum zavedlo prodej dárkových poukázek – Kulturní kredit. Můžete si vybrat sumu, na kterou poukázka bude (500
až 2000 Kč), obdarovaný si vybere libovolné pořady do konce roku 2014 a libovolné množství vstupenek na ně, které za kredit zakoupí. Vhodný dárek nejen k vánocům. Bližší informace a podej v kanceláři Společenského centra.
Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 6. a čt. 7. listopadu – Etcimex (textil), út 12. listopadu. Horáček (textil), pá 22. listopadu.
Opatex, čt. 28. listopadu. Rucek, pá 29. listopadu. Trojan (obuv). 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.

Pátek 15. listopadu, Club Escape, zámek Kuřim - Electronic beats Pete Ripe B-Day

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progressive/house/trance či
RnB muziku. Nabitý line-up vám přináší tyto jména: Johannes (LOVE party Perpetuum), Alexx (Perpetuum), Dazy, Wolf, Fitch, ThomazzB
a Pete Ripe ve speciálním B-day setu. Captain Morgan 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 16. listopadu, nám. 1. května - Kuřimský svátek vína

Tradiční městská akce. Košt, prodej vína a specialit, zabíjačka. Vystoupí K dur, Pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové a cimbálová muzika Víti Klabačky.

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: Kulturní dům Kuřim, 541 263 556,
774 019 425 Po-Pá 8:00 - 12:00, Po a St také 13:00 - 17:00 (i na fakturu), Studio bydlení (nám. 1. května 1081, Kuřim, 541 231 908, 607 909 396, Po-Pá:
8:30 - 11:30 12:30 - 17:00, So: 8:00 - 11:00), Květiny Papaver (areál Kika u Penny) 774 221 854, Po-Pá 9:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00, Městská knihovna
Kuřim 541 420 461, 541 420 462www.kurim.cz, www.mkkurim.cz, kultura.mkkurim.cz.

