Sobota 12. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Saturday for house music DJ Dazy

Celou akcí Vás bude provázet DJ Dazy s příjemnou houseovou muzikou. Čekejte pohodovou akci. Becherovka Lemond
25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 14. dubna 8:30 a 10:00, velký sál KD Kuřim

Divadlo Tetiny

Zadáno pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 40 Kč.

Pátek 18. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Rock a alternativní muzika DJ Flash

Tento večer zabrousíme do různých forem rockové muziky a nehlédneme též do vod alternativní muziky. To vše bude
mít pod palcem DJ Flash. Jägermeister za 29 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 19. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

duben 2014

Mix&Oldies Párty DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Jägermeister za 29 Kč.
Vstup jako každou sobotu zdarma.

Středa 23. dubna 18:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncert pedagogů ZUŠ Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 24. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Úterý 1. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Hudební večírek

Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Úterý 1. dubna 19:30, velký sál KD Kuřim

Hana a Petr Ulrychovi a Javory a Javory Beat
Koncert k jubileím Ulrychovců i jejich kapel. Vyprodáno.

Pátek 4. dubna 13:00-18:00 a sobota 5. dubna 9:00-12:00, velký sál KD

Jarní burza dětského oblečení

Sportovních potřeb, hraček, obuvi a těhotenské módy. Pořádají KuřiMaTa. Příjem zboží čt. 17:00-19:00 pá. 12:0012:45

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.

Pátek 4. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Drum and bass Pprskh, Johnyx, Eski

Z Vyškova přijede kreativní alkholový mág Pprskh, který nikdy nezklame svojí energií, kterou dokáže předat na publikum. Eski a Johnyx - zástupci blanenské Basstronic Control crew / sound systemu, která za svoji poměrně krátkou roční
existenci stihla uspořádat na dvě desítky parties v Blansku a okolí. Pochlubit se mohou vystupováním s českými dnb
legendami jako Pixie, No Money nebo x.morph či spolupořádáním parties s reggae legendami dr. karym, cocomanem
a w23. Oba se prezentují především tvrdší dnb, od jump-upu a deepu až k neurofunku, občas proložené tekkem nebo
crossbreedem. Captain Morgan + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim. Tel.: 773 943 943, club@
clubescape.cz, www.clubescape.cz

Sobota 5. dubna, 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, na které se skvěle paří! Captain
Morgan + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 7. dubna 18:00, Městská knihovna

Drahé kameny

Přírodní drahé kameny doprovázejí lidstvo od nepaměti, okouzlují člověka nejen svou mimořádnou krásou a výjimečností, ale také byly a stále jsou považovány za symboly bohatství a moci. Přednáška Moravského zemského muzea vás
provede vybranými drahými kameny - od největších diamantů, přes český granát až po zajímavé kameny nacházející se
v širším okolí Kuřimi. Dozvíte se nejen o vzniku drahých kamenů, jejich nalezištích, oceňování, ale i o způsobu jejich
zpracování a využití např. ve šperkařství. Přednášku povede Mgr. Šárka Koníčková z Moravského zemského muzea.
Přijďte se inspirovat před známou mineralogickou výstavou pořádanou v Tišnově. Vstup volný.

Středa 9. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Nejlepší sportovec století - filmový klub

V roce 2000 se scházejí odborníci, aby zvolili nizozemského sportovce století. Sake Wiarda jmenuje sportovce jménem
Taeke Jongsma, kterého nikdo z přítomných nezná a který prý vynikl v nezvyklém sportu – sezení na kůlu. Vypráví
jeho příběh... Taeke je synem chudého venkovana a v lidovém sportu, oblíbeném v jeho rodném Frísku, hledá odstup
od neutěšené skutečnosti. I do navenek idylického světa jeho dětství ve 30. letech a mládí ve 40. letech proniká realita
nezaměstnanosti a války. Zkouška trpělivosti a rovnováhy, v níž se v průběhu času naučil s přehledem porážet své soupeře, se pro Taekeho stává osudem. Nachází smysl života v poklidném sledování klidné vodní hladiny obklopující jeho
kůl, tahu ptáků, proměn počasí i ročních dob... V okamžiku, kdy jde o něžný cit k půvabné Tjitske a nenávist k bohatému konkurentovi v lásce Rintjemu, se však Taeke musí rozhodnout, zda zůstane jen pouhým pasivním pozorovatelem
světa... Poetická tragikomedie o jednom lidském osudu přerůstá v originální úvahu debutujícího režiséra. Komedie /
Drama / Sportovní, Nizozemsko / Německo / Švédsko, 2006, 100 min. Režie: Mischa Alexander. Vstup studenti 40
Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 25. dubna 8:45 a 10:15, komorní sál ZUŠ Kuřim

Koncerty pro kuřimské mateřské školy

s představením všech oborů ZUŠ. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Pátek 25. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Dance Video Hits DJ Ivo

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.

Sobota 26. dubna, 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, na které se skvěle paří! Drink
Zetko 25 Kč s Coca-colou 35 Kč + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 28. dubna 18:00, Městská knihovna

Kostnice sv. Jakuba

Pokračování velmi úspěšné přednášky Brněnské podzemí. Jedná se o druhou největší kostnici v Evropě. Hřbitov u
kostela sv. Jakuba existoval již na počátku 13. století. Stejně jako další městské hřbitovy byl založen uvnitř hradeb, které
bránily pozdějšímu rozšiřování. Kapacita brzo přestávala potřebám rostoucího města stačit, proto byl zaveden výměnný
systém pohřbívání: po uplynutí 10 až 12 let od pohřbu byl hrob otevřen, ostatky vyjmuty a na stejné místo byl pohřben
další zemřelý. Obsah původních hrobů se pak ukládal do speciálních podzemních objektů – osárií neboli kostnic. O tom
jak byla kostnice otevřena, renovována a co zajímavého při této práci zažil, bude vyprávět Ing. Aleš Svoboda. Vstup
volný.

Úterý 29. dubna 19:30, velký sál KD Kuřim

Milokraj

Společný projekt zpěvačky Marty Töpferové a kontrabasisty Tomáše Lišky vychází z inspirací moravskou lidovou hudbou a je zařaditelný do kategorií world music, jazzu, popu pro dospělé. V mezinárodní kapele skvělých muzikantů jsou
Petr Dorůžka (kytara), Stano Palúch (housle) a Marcel Comendant (cimbál). Vstupné 150 Kč. Mimořádný hudební
zážitek je rozloučením s velkým sálem KD před rekonstrukcí. Koncert je součástí abonmá SPH Kuřim pro sezónu
2013-2014.

Výstava

Jarní koncert ZUŠ Kuřim

Do 25. dubna, Městská knihovna

Čtvrtek 10. dubna 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Jarně lazená prodejní výstavy 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. Vstup volný v půjčovní době knihovny od 17. března do 25. dubna 2014.

Spojený s plenární schůzí KP ZUŠ. Hrají rodinné týmy. Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Koncert populární hudby ZUŠ Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 10. dubna 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Zajatci mlhy - filmový klub

Poručík Anochin se v zimě roku 1944 zotavuje po těžkém zranění. Sžíraný nenávistí k nepříteli touží po návratu na frontu. Je však se skupinou německých zajatců odvelen do odlehlé vsi Polumgla, kde má zajistit výstavbu translační věže a
zároveň i stravu a přístřeší pro svěřené zajatce. Ve vsi narazí na neochotu a nenávist. Časem však ženy, jejichž muži jsou na
frontě, nepohrdnou výpomocí v domě či doprovodem na lov medvědů. Teď už sytí, teple oblečení a respektovaní zajatci
vztyčují v zasněžené tajze dřevěnou věž. Hrany konfliktu se uhlazují, soužití lidí v oboustranné nouzi nabývá humánních
dimenzí. Ve společném úsilí o přežití si sotva uvědomují, jak krutý režim rozhoduje o jejich osudech. Drama / Válečný,
Rusko / Německo, 2005, 100 min, Režie: Arťom Antonov. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Jaro se blíží

Od 28. dubna, Městská knihovna

Duha v srdci

Katka Kopečková po mnoha životních zkušenostech začala pracovat na pročišťování vztahů a svojí Duší vnímá energie
lidí a okolí. Nejdříve začala malovat čakry a vztahy. Obrázky na výstavě jsou zaměřeny na vnitřní soulad, harmonii ve
vztahu, vyvážení ženské i mužské harmonie, lásku, souznění, pokoru, spojení s Duší. Do obrázku je vkládána silná léčivá
energie, proto je obrázek léčivý. Postavte se před obrázek a pozorujte své pocity, jak na Vás působí? Vybírejte intuitivně
prostě, který Vám padne do oka… Vstup volný v půjčovní době knihovny od 28. dubna do 28. května 2014

Pátek 11. dubna 10:00, Solná jeskyně, poliklinika Kuřim

Cvičení a dýchání v solné jeskyni pro těhotné

45 minut v solné jeskyni strávíte s porodní asistentkou, která vás naučí efektivnímu dýchání při porodu. Cena 150 Kč.
Přihlásit se můžete na pa.hajkova@centrum.cz, telefonicky 605 552 959

Pátek 11. dubna 11:00, Solná jeskyně, poliklinika Kuřim

Zpíváme a hrajeme si s kojenci v solné jeskyni
Cena 150 Kč. Přihlásit se můžete na pa.hajkova@centrum.cz, telefonicky 605 552 959

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: Út. 8. dubna Opatex, čt. 10. 4. Baumatex, st. 16. 4. Trojan (boty), pá 18. 4.
KrachkoTex, út. 22. 4. Etcimex, pá 25. 4. Horáček.
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 11. dubna 14:00 – 18:00, náměstí Osvobození

Farmářské trhy

Pátek 11. dubna, Club Escape, zámek Kuřim

Mix&Oldies Party Rotone

Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Becherovka
Lemond 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.

