Sobota 25. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

DJ Ivo - Dance Video Hits 80´s, 90´s & New Millenium Hits

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako
každou sobotu zdarma.

Pondělí 27. ledna 18:00, Městská knihovna

Korálkování juniorky

Lednový kurz bude jako obvykle věnován slavnostním šperkům na ples a do divadla. Šperky budeme vytvářet z broušených ohňovek technikou ketlování, z drobných ohňovek můžete motat rokajové pružinky a nebo vytvářet bohaté
náhrdelníky z lanek a zamačkávacího rokajlu. Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail hrdinova.pavla@seznam.cz
nebo 606 570 008. Cena kurzu je 250 Kč.

Úterý 28. ledna 8:30 a 10:00, KD

Divadelní představení pro MŠ

Hrají Kamarádi Brno. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožníme vstup za 40 Kč.

leden 2014
Pátek 3. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

The Best hits 80.-90. & News DJ George

Párty s oldies 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 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 4. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Music Mix 90 & News DJ George

Párty 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 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 7. ledna 9:00, Městská knihovna

Virtuální univerzita třetího věku

Astronomie

Kurzy jsou součástí studijního programu „Svět okolo nás“, který je realizován formou tzv. vzdálené výuky Univerzity
třetího věku (VU3V) - někdy též nazývané virtuální nebo elektronická - zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou
práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, které jsou všude přístupné, kde je dostupný internet. Cyklus přednášek
představuje výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost. Dále následuje představení slavných
astronomů rudolfínské doby.
Na kurz je třeba se přihlásit a zaplatit kurzovné 150 Kč (za cyklus 4 přednášek). Cyklus Astronomie pokračuje 14. , 21.
a 28. ledna 2014.

Čtvrtek 9. ledna 18:00, kostel

Tříkrálový benefiční koncert

Účinkují: pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové, pěvecký sbor přátel ZUŠ Kuřim, dětský pěvecký sbor Cantando ZUŠ
Kuřim, folkový soubor ZUŠ Kuřim a sólisté. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude věnován na podporu
Tříkrálové sbírky 2014 pořádané Charitou České republiky. (www.charita.cz)

Pátek 10. ledna, 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. Božkov Spiced 20 Kč,
s Colou 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 11. ledna 2014 17:00, kostel

Sváteční koncert v kuřimském kostele sv. Maří Magdaleny

F. X. Brixi: Missa Pastoralis

Společně účinkuje kuřimský pěvecký sbor K dur, Královopolský chrámový sbor a Tišnovský komorní orchestr.
Vstupné dobrovolné.

Sobota 11. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Božkov Spiced 20 Kč, s Colou 35
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 17. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

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. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00
zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 17. ledna 20:00, KD Kuřim

Taneční zábava a koncert pro Sofinku II.

Hrají skupiny Doga a Varan. Pásmo největších hitů Tomáše Kluse zahraje Tony Žák s přáteli. Veškerý výtěžek z akce
bude věnován malé Sofince z Kuřimi. Vstupné dobrovolné.

Pátek 17. ledna 20:00, ZŠ Tyršova

22. školní ples

Hraje Tom Sawyer Band. Připraveno je občerstvení za příznivé ceny a bohatá tombola. Předprodej vstupenek je tradičně
na vrátnici školy ZŠ Tyršova 1255 v Kuřimi, od 1.12.2013.

Sobota 18. ledna, 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, na které se skvěle paří! Jägermeister za 29 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 20. ledna 18:00, Městská knihovna

Wonderful KOPENHAGEN

Cestopisná přednáška Tomáše Černohouse nás zavede do Kodaně, hlavního města Dánska. Navštívíme Malou mořskou vílu, vodní kanál Nyhavn, zábavní park Tivoli, zámek Amelienborg, pivovar Carlsberg, dánský parlament Folketinget a mnoho dalšího. Podíváme se i na místa v okolí Kodaně – královský revír Dyrehaven, nejdelší most v Evropě přes
Öresund či rybářské město Dragor, ze kterého se vydáme s místním rybářem v jeho lodi na lov. Přednáška představí
Kodaň denní i noční, zimní i letní. Přijďte se nechat unést krásou tohoto severského města. Vstup volný.

Čtvrtek 30.ledna 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Ukrutně šťastni - filmový klub

Kodaňský policista Robert právě vjíždí do provinčního městečka, aby zde krátkodobou službou odčinil nedávné profesionální selhání. V jižním Jutsku končí další z pomalu se ploužících polojasných dnů a v neměnných tvářích místních
obyvatel je příchod mladíka z hlavního města vítán podivně uspokojeným výrazem. Konstábl, jehož chování „podle
příručky“ je záhy konfrontováno s lokálními zvyklostmi, začíná tušit, že za fasádou zdánlivě obyčejného maloměstského
života se skrývají zneklidňující tajemství. Groteskně laděné drama se žánrovými odbočkami ke krimi, westernu či hororu, natočené podle románu Erlinga Jepsena (autora předlohy úspěšného Umění plakat), vyniká originální stylizací a
poutavým vykreslením temné atmosféry obestírající podivně vyšinutou komunitu. Drama, mysteriózní, Dánsko, 2008,
105 min, režie: Henrik Ruben Genz. ČSFD 80%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 31. ledna 18:00

Korálkování dospělí

Lednový kurz bude jako obvykle věnován slavnostním šperkům na ples a do divadla. Šperky budeme vytvářet z broušených ohňovek technikou ketlování, z drobných ohňovek můžete motat rokajové pružinky a nebo vytvářet bohaté
náhrdelníky z lanek a zamačkávacího rokajlu. Na kurz je třeba se přihlásit lektorce na mail hrdinova.pavla@seznam.cz
nebo 606 570 008. Cena kurzu je 350 Kč.

Pátek 31. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Studentská párty DJ Flash

Tak tu pro Vás máme další studentskou párty na Escapu, tentokrát ve stylu oldies. Je potřeba pořádně oslavit, že je půl
roku školy za námi. Ve sklepení naší školy na Vás zase budou čekat naše skvělé barmanky, úžasný DJ! Captain Morgan +
Coca Cola 44 Kč. Vstup 30 Kč, studenti zdarma (s průkazkou).

úterý 4. února 19:30 - velký sál KD Kuřim

Sbory K dur a LSDa

Koncert Kuřimského sboru K dur a Lomnický sbor disharmonických amatérů (LSDa) ve velkém sále KD nám umožní
vidět a slyšet sbory, které jsou nápadité, kvalitní a svým repertoárem široce rozkročené od klasiky až po modernu a experiment v akusticky vhodném prostředí a v přátelském setkání.

Plesová sezóna v KD Kuřim
Pátek 31. ledna 20:00, KD

11. Orelský ples

Pořádá Orel Kuřim a KDU-ČSL. Hraje kapela Pohoda a cimbálová muzika Donava. Rezervace vstupenek mob. 607 909
396. Srdečně zvou pořadatelé.

pátek 7.února 20:00, KD Kuřim

1. skautský ples

Kuřimští skauti Vás srdečně zvou na první skautský ples do velkého sálu Kulturního domu. K tanci hraje kapela ARCUS
z Blanska. Těšit se můžete na ukázku skotských tanců, vystoupení břišních tanečnic a bohatou tombolu. Předprodej
vstupenek - kamca.mackova@gmail.com. Cena: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč.

Pátek 28. února 20:00, KD

Ples města

Hraje Pavel Helan a kapela. Bližší informace a datum zahájení předprodeje - samostatné plakáty.

Neděle 2. Března, náměstí Osvobození a KD

Masopust

Zabíjačka, další masopustní prodej, živá muzika a pro děti odpolední maškarní zábava v Kulturním domě. Bližší informace v příštím letáku a na samostatných plakátech. Pořádá město Kuřim.

Pátek 7. března a sobota 8. března

IX. Disco – Rocko – Erotický ples

Hraje Kreyson a Láďa Křížek a Varan. DJ Boris. Pánský i dámský striptýz. Soutěžní tombola. Pořádá Slávek Bednář,
předprodej vstupenek na 776 761 281.

Pátek 14. března

Bál přátel vína

Předprodeje
Středa 12. března 19:30, KD Kuřim

Screamers

Naše nejpopulárnější travesti show v novém pořadu. Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej od 15. ledna.

Středa 19. března 19:30, KD Kuřim

Zora Kostková - Z louže pod okap

Divadelní představení (Fanny agentura). Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Michaela Dolinová a Filip Tomsa.
Vstupné 250 a 200 Kč. Předprodej od 15. ledna.

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 prodej v kanceláři Společenského centra.

Čtvrtek 23. ledna 18:30, zámek Kuřim, Club Escape

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 22.a čt. 23. ledna – Etcimex (textil). Za odřeknutí prodeje prodejcem po
uzávěrce tohoto letáku neručíme.

- Hynek Vermouzek

Nevylepujte svévolně plakáty! Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů
vždy do pondělí v kanceláři KD, výlep v úterý.

Výstava fotografií z putování západem Kanady
Vstupné je dobrovolné.

Pátek 24. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Electronic beats AnTroyd, Womec, Repeter, Pete Ripe

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progressive/house a tentokráte i DnB muziku. Jako hlavní hosté se představí DJ’s z kookidirt.cz: AnTroyd, Womec, Repeter,
Pete Ripe. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 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: 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.

