Pondělí 17. března 18:00, Městská knihovna

Brněnské podzemí

Jaké jsou nejzajímavější objevy v brněnském podzemí? Povídat se bude o labyrintu pod Zelným trhem nebo o evropském unikátu –
kostnici u sv. Jakuba. Nebo o posledních nálezech - kasematy pod Benešovou ulicí, prašná věž na Solniční a most pod Českou ulicí.
Přednášku povede Ing. Aleš Svoboda, autor knih Brněnské podzemí I- III. K vidění bude bohatá fotodokumentace nálezů, archivní
snímky včetně schémat a plánků podzemí. Vstup volný.

Úterý 18. března 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Hudební večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 19. března 19:30, Společenké centrum KD

Zora Kostková - Z louže pod okap

Divadelnípředstavení(Fannyagentura).Hrají:VladimírKratina,DanaHomolová,MichaelaDolinováaFilipTomsa.Vstupné250a200Kč.

Čtvrtek 20. března 8:30 a 10:00, Společenké centrum KD

březen 2014

Honza Nebojsa

Představení Divadla Kuba pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 20. března 19:00, zámek Kuřim, club Escape

Gravitace - filmový klub

Sobota 1. března, zámek Kuřim, club Escape

Sandra Bullock hraje ve filmovém trháku roku 2013 doktorku Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její první vesmírné misi.
George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho, který velí svému poslednímu letu před odchodem do důchodu.
Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami,
odkázáni jeden na druhého a směřujíce dál do temného vesmíru. Hluboké ticho dává oběma jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení
se Zemí... a tím i jakoukoli šanci na záchranu. Strach se pomalu mění v paniku, zejména když si oba uvědomí, jak málo kyslíku jim zbývá. Přitom paradoxně jediný možný způsob návratu je pokračování v cestě do hlubokého vesmíru. ČSFD 84%. Drama, Thriller, Sci-Fi.
USA, V.B., 2013, 90 min. Režie: Alfonso Cuarón. Hrají: Sandra Bullock, George Clooney,.. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Božkov 20 Kč s Colou za 35 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma. Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943,
club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Božkov a Božkov Spiced 22 Kč.
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

3. Dance Video Hits DJ Ivo

Neděle 2. března nám. Osvobození a Kulturní dům

5. kuřimský masopust

12:30-17:00 Tony Žák a Akcent (unplugged) (Vystoupení na náměstí ve stanu)
14:30 – 17:00 Karneval pro děti s klubem Pohoda. Vstup v maskách zdarma. Soutěže o sladké ceny, rej masek, zábava. Zabíjačkové
speciality a jiné zboží na náměstí 10:00 - 17:00.

Neděle 2. března 19:00, zámek Kuřim, club Escape

Pátek 21. března, zámek Kuřim, club Escape

Oldies Party DJ Flash

Sobota 22. března, zámek Kuřim, club Escape

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

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Božkov a Božkov Spiced 22 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 24. března 18:00, Městská knihovna

Altaj - nejkrásnější hory Sibiře

Punkový syndrom - cyklus jeden svět - film

… Telecké jezero – magické scenérie největšího jezera Altaje… Adrenalinová plavba po rozbouřeném jezeře, svéráz národního transportu… Kouzelné údolí Čulyšman – Grandkaňon Altaje… Působivá panorámata sedla Katu-Jaryk… Pazyrycké kurgany aneb dědictví bohaté altajské kultury… Pohádková krajina tisíce jezer na Ulaganském plató… Legendární Čujský trakt aneb „cesta do pekel“
postavená vězni se Sibiřských lágrů… Nádherné podzimní putování hřebenem Severočujských Bělek – barevná tajga, ledovcové
vrcholy, tyrkysová jezera – v království Mečty, Skazky a Krasavice… Nezapomenutelné scenérie sibiřské „Aljašky“… Audiovizuální
diashow plnou poutavého vyprávění o pohoří Altaj provede MUDr. Roman Janusz. Vstup volný.

Pondělí 3. března 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert pedagogů ZUŠ Kuřim, při příležitosti Dne učitelů

Dnes můžete zhlédnout malou pozvánku a ochutnávku z filmového festivalu Jeden svět, který bude 17. 3. - 25. 3. 2014 v Brně. Perrti,
Toni, Kari a Sami z finské hudební skupiny Perrti Kurrikka‘s Name Day trpí, jak sami s úsměvem říkají, „punkovým syndromem“.
Snímek mapuje vzestup kapely od společných zkoušek a řady koncertů po nahrávání vysněného EP. Skrze svou hudbu čtyři kamarádi
boří předsudky a hranice „normality“ - členové kapely jsou totiž mentálně hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují celospolečenským problémům i každodenním zážitkům. ČSFD 83%. Dokumentární, hudební. Finsko, Norsko, Švédsko, 2012, 85 min. Vstup
zdarma.

Hudební večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Úterý 4. března od 9:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

Středa 26. března 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 27. března 20:00, zámek Kuřim, club Escape

Elisabeth Lohninger Quartet (USA/CZ) - Escape Live music

Pátek 7. března, zámek Kuřim, club Escape

Top modern vocal jazz. Elisabeth Lohninger (USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA) – klavír, klávesy, Petr Dvorský – kontrabas, Jiří
Stivín Jr. – bicí. V USA působící, původem rakouská jazzová zpěvačka Elisabeth Lohninger vydala již devět alb. V její hudbě je možno
vnímat vlivy hudebníků jako Bobby McFerrin, Kate McGarry, Sting nebo Joni Mitchell, ale všechny tyto vlivy jsou přetaveny do vlastního pohledu na hudbu a okolní svět. Koncertně působí na publikum svými na míru ušitými vlastními kompozicemi a bezmeznou
radostí ze zpěvu a hudby. Její texty jsou hluboké a optimistické, a unášejí posluchače na cestu do míst mimo čas a prostor. „Nesčetně
barev a možností“ – to vám přijde na mysl, pokud se budete snažit popsat hlasové umění zpěvačky Elisabeth Lohninger. Zapůsobila
na publikum a kritiky svými groovy zdůrazňujícími originály a její bezmeznou radostí ze zpívání. Navíc její texty jsou hluboké a
posilující; berou posluchače na cestu do míst mimo čas a prostor. www.lohninger.net + www.myspace.com/lohninger. Cena 100 Kč
pro abonenty, 120 Kč na místě.

Oldies party doplněná o video hity promítané na plátně. Pařte s námi až do rána. Drink Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč + dárečky.
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Techno Wars: Peter Pea, Dazy, Thomazz B, Wolf, Naker, Cruz

Soutěž je veřejnosti přístupná. Vstup volný.

Pátek 7. března a sobota 8. března, Společenké centrum KD

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.

Music Mix 80-90 DJ George a DJ Ivo Video Music Hits
Sobota 8. března, 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! Drink Zetko 25 Kč s
Coca-colou 35 Kč + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 28. března, zámek Kuřim, club Escape

Tento díl vystoupí celkem 6 skvělých DJs. Hlavním tahákem je ostřílená brněnská techno stálice Peter Pea. Dále dorazí blanenský DJ
Cruz. Doplněn bude o zástupce Panda´s crew Nakera a Thomazze B. Nebudou chybět klasicky ani rezidenti akce Techno Wars, Dazy
a Wolf. Captain Morgan 27 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 29. března, zámek Kuřim, club Escape

Dance Hits 90 & News DJ George

Pondělí 10. března 18:00, Městská knihovna

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Hity z let dávno minulých, na které se skvěle paří! Captain Morgan 27
Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

V rámci celosvětové propagace Národního týdne trénování paměti „ Týden uvědomění si mozku“.
Pamatujete si, když jsme jako malí čekali sami doma, než se vrátí rodiče z práce? Když nám po celodenním shonu pomáhali s úkoly
nebo s námi šli na procházku? Věnovali nám svůj volný čas bez nároku na odměnu!!! Nyní jsou naši rodiče v podobné situaci, jsou
doma celý den bez možnosti popovídat si s blízkým člověkem. Nemohou jít do kavárny nebo na procházku, nemají totiž s kým, protože my nemáme čas. Nemyslíte si, že našim rodičům něco dlužíme? Zkusme jim vrátit jejich čas. Témata semináře: teoretický úvod
do problematiky stáří a jeho příznaků, možnosti rozvoje a udržitelnosti mentální a fyzické stránky rodičů, praktické trénování paměti.
Seminář pod vedením certifikované trenérky III. stupně Martiny Čížkové. Vstup volný.

Pondělí 31. března 18:00, Městská knihovna
Velké jarní korálkování pro děvčata od 9 do 15 let. Budou si moci vyrobit náhrdelník z velkých barevných lentilek, k dispozici budou
dřevěné korálky nebo si budou moci vyrobit náušnice z měděných drátků. Přednost mohou dát velkým dřevěným květům nebo
drobnému rokajlu. Velký výběr stylů a technik pro pokročilé i začátečníky. Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.
pavla@seznam.cz nebo telefonicky 606 570 008. Cena kurzu je 250 Kč.

Úterý 11. března 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim

Úterý 1. dubna 19:30, KD

Vraťme rodičům jejich čas

Romantické violoncello

Violoncellový recitál. Martin Švajda – violoncello, klavírní doprovod Pavel Kratochvíl. (A. Dvořák, J. Suk, L. Janáček, O. Nedbal, J.
Sibelius, G. Fauré, F. Bridge) Představení je součástí abonmá SPH Kuřim. Zbylé vstupenky na místě za 100 Kč.

Středa 12. března 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert vítězů školního kola Národní soutěže ZUŠ s předáním cen
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Středa 12. března 19:30, Společenké centrum KD

Screamers – Šest statečných
Naše nejpopulárnější travesti show v novém pořadu. Vstupné 250 a 200 Kč.

Kurz korálkování – juniorky

Hana a Petr Ulrychovi a Javory a Javory Beat
Jubilejní koncert v mimořádné sestavě. Vstupné 300 a 250 Kč. Předprodej od 3. února.

Pátek 4. dubna 18:00, Městská knihovna

Kurz korálkování pro dospělé

Velké jarní korálkování pro dospělé! Chcete si na jaro pořídit náhrdelník z velkých barevných lentilek, hravé dřevěné korálky nebo
náušnice z barevných měděných drátků? Dáte přednost velkým dřevěným květům, nebo droboučkému rokajlu? Velký výběr stylů a
technik pro pokročilé i začátečníky. Na kurz je třeba se přihlásit na mail lektorky hrdinova.pavla@seznam.cz nebo telefonicky 606
570 008. Cena kurzu je 300 Kč.

Výstava

Čtvrtek 13. března 19:00, zámek Kuřim, club Escape

Pondělí 17. března až 25. dubna, Městská knihovna

Přednáška a výstavka Milana Štourače

Jarně laděná prodejní výstava výrobků Jitky Růžičkové z Lelekovic. Výtvarnice se již 10 let zabývá tvorbou z keramiky, textilu, smaltováním a nově také prací se sklem. Keramice se věnuje kromě vlastní tvorby také na kroužcích s dětmi a dospělými. V posledních dvou
letech zaměřuje svou pozornost na výrobu předmětů z nízkotavitelného skla a dichroického skla, které je díky několika vrstvám kovů
velice efektní svými metalickými odlesky. Na výstavě je možné si prohlédnout či zakoupit některé z těchto prací. v půjčovní době
knihovny od 17. března do 25. dubna 2014.

Thajsko-Laos-Kambodža

„Rozlišnost vjemů na cestách je v těchto končinách mimořádná, věru nepoznal jsem za života krajů tak lákavých pro poutníka.“ Starověký čínský poutník Fa-Sien. Impozantní chrámy a města severního Thajska, plavba po veletoku Mekongu do laoského města Luang
Prabang, symboly Kambodže – chrámy Ankor Wat, Phi Phi ostrov a další letoviska jižního Thajska. Vstupné dobrovolné.

Pátek 14. Března od 9:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Jaro se blíží

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: út. 4. března Krachkotex, st. 26. března Etcimex. Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce
tohoto letáku neručíme.

Pátek 14. března, zámek Kuřim, club Escape

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

Soutěž je veřejnosti přístupná. Vstup volný.

Electronic Beats: Alex K, Dave Legato, Alexx, Pete Ripe

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progressive/house/
trance muziku. Line-up Vám tentokráte předvede tyto hosty: Alex K, Dave Legato, Alexx, Pete Ripe. Becherovka Lemond 25 Kč.
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 15. března, 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! Becherovka Lemond
25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

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.

