Čtvrtek 19. prosince17:00, komorní sál ZUŠ

Vánoční koncert ZUŠ Kuřim

s vystoupením pěveckých sborů, folkového souboru a sólistů. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 20. prosince 15:00, velký sál KD

Zadáno pro ABC Vital
Sledujte samostatné plakáty.

Pátek 20. prosince 17:00, hřiště u DDM Jungmannova 1084

Živý betlém

Pořádá Dům dětí a mládeže Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 20. prosince, zámek Kuřim, club Escape

DJ George Music Mix 80-90 a DJ Ivo Video Music Hits

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Nejvyšší čas pro váš vánoční večírek. Semtex za 24
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

prosinec 2013

Sobota 21. prosince, zámek Kuřim, club Escape

Christmas Warm Up DJ George

Přijďte do Clubu Escape nasát předvánoční atmosféru, pořádně si zatancovat a odreagovat se před Štědrým dnem. Budeme hrát
písničky na přání. Celým večerem Vás bude provázet a bavit DJ George. Semtex za 24 Kč. Vstup zdarma.

Úterý 24. prosince - Štědrý den, zámek Kuřim, club Escape

máme otevřeno

Máme otevřeno od 20:30 a před (nebo po) půlnoční se můžete stavit zahřát a posedět.

Středa 25. prosince, zámek Kuřim, club Escape

Christmas party DJ Flash

Každé úterý 19:00, zámek Kuřim, club Escape

Hospodský kvíz

Club Escape Vás zve na akci, kterou v jiných hospodách v Kuřimi nenajdete. O co jde? Sestavíte s kamarády tým o maximálním
počtu 8 lidí (ale pokud si věříte, můžete hrát třeba jen sami za sebe), dostavíte se k nám, pohodlně se usadíte, dostanete do ruky papír a
tužku a budete společně se svým týmem psát odpovědi na celkem 51 otázek, které na Vás budou v průběhu večera vychrleny. Můžete
se těšit na otázky ze všech různých odvětví, na které jen člověk může pomyslet. Výsledky budou průběžně vyhodnocovány, na závěr
přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy. Místo obyčejného tlachání u piva tedy 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

Párty ve vánočních svátcích s vánoční náladou. Neseďte s kaprem v břiše doma. Hity na vaše přání. Párty s největšími hity z různých
stylů. Noc se skvělou muzikou jen pro Vás. Jägermeister za 29 Kč. Vstup zdarma.

Čtvrtek 26. prosince, zámek Kuřim, club Escape

Christmas party DJ Flash

Párty ve vánočních svátcích s vánoční náladou. Přijďte si zatancovat, zapařit! Hity na vaše přání. Párty s největšími hity z různých
stylů. Jägermeister za 29 Kč. Vstup zdarma.

Pátek 27. prosince, zámek Kuřim, club Escape

Friday for house music Dazy, Alexx, Pete Ripe, Cruz, Fitch, Wolf

Adventní večírek

Nová párty podruhé 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
klubové scény. Dalším pozvaným je DJ - Cruz. Třetím je DJ Pete Ripe (www.peteripe.cz), těšte se na jeho podmanivý taneční house
či tech-trance. Dál se ukáže DJ Fitch z Panda Crew. Celou akci bude korunovat DJ Dazy s DJem Wolfem. Čekejte pohodovou akci.
Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Středa 4. prosince 16:00, velký sál KD

DJ Ivo Video Music Hits Silvestr Warm up

Úterý 3. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ
žáků hudebního a literárně dramatického oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Sobota 28. prosince, zámek Kuřim, club Escape

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

Konference o sociálních službách a taneční zábava

Příprava na Silvestra. Přijďte si vyzkoušet oslavu Nového roku nanečisto do Clubu Escape. Budeme hrát hlavně taneční hity, které
okořeníme promítáním na plátno. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Středa 4. prosince 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim

Úterý 31. prosince 19:00, Pension U mostu

Po koncertě v Londýně byl Vladislav Bláha prestižním anglickým časopisem Music Opinion označen za jednoho z nejlepších českých
kytaristů a německým tiskem po koncertě na festivalu v Iserlohn za vůdčího českého kytaristu. Koncert je součástí abonmá Spolku
přátel hudby Kuřim pro sezónu 2013-14. Zbylé vstupenky v předprodeji a na místě za 100 Kč.

Pořádá restaurace Pension U mostu. Tel.: 541 23 04 62. Předprodej vstupenek v restauraci.

Recitál: Vladislav Bláha - kytara
Pátek 6. prosince, zámek Kuřim, club Escape

Narozeniny 5 let s Clubem Escape

Už jsme s Vámi pět let. Jako poděkování jsme pro vás připravili narozeninovou oslavu, kde nadělujeme dárky my! Je připraven bohatý
program: welcome drink, dárky ke vstupence pro prvních 60 návštěvníků, ovocné mísy, narozeninový dort, tombola, zábava s těmi
největšími hity až do rána pod vedením DJ Flashe! Cuba libre 40 Kč. Frisco bílé hrozny-lotos 25 Kč. Vstup 40,- Kč.

Sobota 7. prosince, prostranství před KD Kuřim

Mikulášský jarmark

Vystoupení dětí ze základních i mateřských škol a DDM Kuřim, prodej předvánočního a vánočního zboží, občerstvení a přijde i
Mikuláš. Vstup zdarma. Program:
12:00 - ZŠ Jungmannova - Křídla Vánoc,
12:30 - MŠ Kuřim - Nastává kouzelný vánoční čas,
13:00 - DDM - Vánoční strom,
13:30 - MŠ Kuřim - Rolničky cinkají,
14:00 - ZŠ Tyršova - Vánoční pohlazení,
14:30 - ZŠ Jungmannova - Ladova zima,
15:00 - vyhlášení cen KuKuČ 2013,
15:30 - DDM – Rolničky.
16:00 - přijde Mikuláš...

Sobota 7. prosince, zámek Kuřim, club Escape

Drum and Bass Break trip Fil White, KaOn, Payrex + ?

Fil White z trenikl sound system je prostě osvědčený brněnský sekáč. Payrex je už naprosto osvědčená místní ikona, která níkdy
nezklame a přiveze sebou jedno překvapení. Dále přijedou velkobítešští KaOn, které tvoří Yuriakos Kadakos a ONny. Prostě tradiční
Break Trip v Clubu Escape. Božkov 20 Kč, s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

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. Spoluvystoupí dětský pěvecký sbor Cantando ZUŠ Kuřim. Vstupné 250 a 200 Kč.

Úterý 10. prosince 8:30 a 10:00, velký sál KD

Předvánoční čas - Divadlo Slunečnice Brno

Představení pro mateřské školy. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělé osoby rádi umožníme vstup za 30 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 dvou let možno vzít na klín zdarma.
Předprodej probíhá v kanceláři Společenského centra Kulturní dům.

Pátek 13. prosince, zámek Kuřim, club Escape

DJ George Music Mix... (The Best hits 80.-90.)

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! Drink Zetko 25 Kč + Coca-cola za 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 14. prosince 17:00, velký sál KD

Taneční představení

Silvestrovská diskotéka

Společenské centrum Vám děkuje za přízeň,
kterou jste mu věnovali v roce 2013,
a přeje mnoho štěstí, zdraví a kulturních zážitků v roce 2014.

Kancelář společenského centrum kulturní dům bude ve dnech 18. prosince až 1. ledna uzavřena z důvodů čerpání dovolené.
Poslední výlep plakátů proběhne v úterý 17. prosince, další v mimořádném termínu až ve čtvrtek 2. ledna.

Středa 1. ledna 17:00, u Lidlu

Tradiční novoroční kuřimský ohňostroj
Čtvrtek 2. ledna 19:30, komorní sál ZUŠ

Novoroční koncert s přípitkem

Tradiční první koncert v roce v podání Moravského klavírního tria (Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha
– violoncello) s pěveckými hosty: Marta Reichelová – soprán a Roman Hoza - baryton a repertoárem plným oblíbených operních
i operetních árií i duet. Koncert je součástí abonmá SPH Kuřim na sezónu 2013-14. Zbylé vstupenky v předprodeji v KD nebo na
místě po 100 Kč.

Čtvrtek 9. ledna 18:00, Kostel sv. Maří Magdalény, Kuřim

Tříkrálový benefiční koncert
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Výstavy
Do 31. prosince 2013, Městská knihovna

Vánoční výstava

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.

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. listopadu v 15:00. Vstup volný.

Předprodeje
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.

poboček Lelekovice a Veverská Bítýška. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Sobota 14. prosince, 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 25 Kč + Coca-cola za 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 16. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: út. 3. prosince Horáček - textil, obuv st. 11.a čt. 12. prosince – Etcimex (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.

Sáně pod postelí

Divadelní představení nastudovali žáci literárně dramatického oboru, scénář a režie A. Jarůšek. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Úterý 17. prosince 19:30, velký sál KD

Prapůvodní Kamelot & Roman Horký a Pozdní sběr

Dvojkoncert, ve kterém se 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.

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.

