Kam v Kuřimi
únor 2014

Sobota 1. února, 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! Captain Morgan + Coca Cola 44 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

Pátek 21. února, zámek Kuřim, Club Escape

Techno Wars Dazy & Nee‘ o, Fitch, Naker, Wolf

Název akce hned napoví, že Moravanku, tento pátek neuslyšíte. Čekejte řízné techno až do rána. Dazy předvede set společně Nee`em. Fitch a Naker vám ukážou,
jak hraje Panda´s crew. Nakonec taky očekávejte klasické techno od Wolfa. Captain Morgan + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč

Sobota 22. února 19:30, sokolovna

Neděle 2. února 16:00, velký sál KD

Kuřim sobě

Koncert laureátů cen za Kuřimské kulturní činy. Vystoupí: houslistka Zuzana Homolová, skupina Motýlí )d(efekt, flétnistky Pavla Orálková a Barbora Pitsmausová, pěvecký sbor Pavlíny Zámečníkové, Tony Žák, a jako host brněnská skupina Gajdoši, která pokřtí své nové CD „Písničky z Brněnska“. Vstupné dobrovolné.

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.Koncert je součástí
abonmá Spolku přátel hudby Kuřim, zbylé vstupenky za 100 Kč.

Středa 5. února 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Hudební večírek žáků
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 6. února 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Hudební večírek žáků
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 6. února 18:30, zámek Kuřim, Club Escape

Cestopisná přednáška Kanada - Hynek Vermouzek

Povídání nad krásnými fotkami z putování západem Kanady spojené s dražbou fotoobrazu ve prospěch sbírky Oči dokořán (www.ocidokoran.cz). Hynek Vermouzek. Vstupné je dobrovolné.

Pátek 7. února 18:00, Městská knihovna

Gladiátoři

Antičtí Římané byli velmi podobní lidem naší doby. Známe mnohé jejich hry a kratochvíle a jednou z nejoblíbenějších aktivit relaxujícího římského občana, byla
návštěva bojových arén. Přijďte i vy zjistit, co skrývaly krvavé písky gladiátorských škol. Přednášet bude Mgr. Peter Dzurjanik. Vstup volný.

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.

Country bál

Pořádá T.O: Llano Estacado. Hraje country kapela Ranch. Občerstvení, soutěž, tombola, výstava. Vstupné 120 Kč. Předprodej Mojmír MOjša Kohoutek, čtvrtky po 19:00 v country baru Sokolovna, případně u ostatních členů osady.

Sobota 22. února, 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. Captain Morgan + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Neděle 23. února 17:00, zámek Kuřim, Club Escape

Expediční kamera - FILMOVÝ FESTIVAL

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství. Expediční kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Filmový festival Expediční kamera je celovečerní pásmo špičkových filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech. Uvidíte 6 filmů a k tomu i nějaký ten bonus.
:-) Konkrétně se můžete těšit na tyto filmy: Cave unicycling, Down the line, Honnold 3.0., Pygmejové - děti džungle, Tatry bez limitov, The Empty Quarter. Více
jak čtyřapůlhodinové filmové pásmo o dobrodružství. Podrobnosti o filmech na www.clubescape.cz či na FB. Vstup: studenti 80 Kč, ostatní 100 Kč.

Pondělí 24. února 18:00, Městská knihovna

Libanon

Bývalá starověká Fenicie. Symbolem země byl a stále je cedr, jenž se dovážel do Egypta i Izraele. Libanon leží při březích Středozemního moře, je to malá země se
třemi národními parky. Z celkového počtu 4 milionů obyvatel je 60% muslimského a 11% křesťanského vyznání. Nejdůležitější historické památky jsou zapsané
na seznamu Unesco. Libanon nabízí také výborná vína, která zrají v sudech v bývalých římských sklepích. Přednáší Milan Štourač. Vstup volný.

Středa 26. února 8:30 a 10:00, velký sál KD Kuřim

Pat a Mat jedou na výlet

Divadelní představení pro MŠ. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu dospělého rádi umožníme vstup za 30 Kč.

Čtvrtek 27. února 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Rivalové - fILMOVÝ KLUB

Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat
smrt. James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Film Rivalové
vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném životě. P Přes jejich rozdílnost je v životě pojí zvláštní přátelství.
Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším výkonům. Drama, životopisný, sportovní, akční. USA, Německo, V.B., 2013, 123 min. Režie: Ron Howard. ČSFD 92%,
8. nejlepší film! Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 28. února 20:00, KD Kuřim

XIX. Reprezentační ples města Kuřimi

Hraje Pavel Helan a kapela. Vystoupení taneční a stepové školy R+P Bartůňkových. Aritmic band ZUŠ Kuřim. Bohatá tombola. Vystupenky v ceně 250 Kč v
předprodeji v KD Kuřim od 3. února.

Pátek 7. února, zámek Kuřim, Club Escape

The Night Out: Thomazz B, Fitch, Ian In Run, Wattronic

Ian In Run B-DAY EDITIONs Ian In Run. Wattronic /Panda‘s Crew/ electro, house * Thomazz B /Panda‘s Crew/ electro house * Ian In Run electro, house *
Fitch /Panda‘s Crew/ trance. Vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 8. února, zámek Kuřim, Club Escape

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

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 10. února 18:00, Městská knihovna

Výtvarný kurz - Plstěná bižutérie

Výroba především plstěných broží a náušnic. Taková brož se hodí teď v zimě na kabát nebo na kabelku. V menším provedení potom také na čepici nebo na sako
pro oživení. Náušnice mohou být velmi originálním šperkem. Na kurz je třeba je přihlásit na mail lektorky Lucie Tribulové (Lucie.Tribulova@seznam.cz). Popřípadě na facebookovou stránku (www.facebook.com/haluzbrno). Cena kurzu je 200 Kč.

Úterý 11. a středa 12. února 9:00-12:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír
Pořádá ZUŠ Kuřim. Soutěž je přístupná veřejnosti. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Úterý 11. února 9:30, Městská knihovna

Kouzelná geometrie

Virtuální univerzita třetího věku – 2. cyklus

Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické
znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky. První přednáška je 11. února 2014, následuje pět dalších, vždy jednou
za čtrnáct dní. Přihlášky do kurzu je třeba vyplnit v knihovně před první přednáškou. Cena kurzu je 300 Kč za semestr (tedy 6 přednášek).

Pátek 28. února, zámek Kuřim, Club Escape

Drum and bass Break trip Mania, Fil White, Eski

DJka MANIA – hraní se věnuje od roku 2011, od ní můžete zaslechnout Techstep, Neuro Funk, Darkstep. Tahle na první pohled něžná kráska Vám od začátku
doslova vytře zrak. * Fil White /trenikl sound system/ - brnněnský sekáč, nenechá jedno tričko suché * Eski /Basstronic Control Crew/ Blansko. Božkov 20 Kč
s Colou za 35 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Neděle 2. března 10:00-17:00 nám. Osvobození a KD

5. kuřimský masopust

12:30-17:00 Tony Žák a Akcent (unplugged) (Vystoupení na náměstí ve stanu)
14:30 – 17:00 Dětský karneval 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

Punkový syndrom - CYKLUS JEDEN SVĚT

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.

Plesová sezóna v KD Kuřim
Pátek 7. března a sobota 8. března, KD

IX. Disco – Rocko – Erotický ples

Čtvrtek 13. února 9:00-12:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

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

Pořádá ZUŠ Kuřim. Soutěž je přístupná veřejnosti. Vstupné dobrovolné.

Bál přátel vína
Výstava

Školní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

Pátek 14. března, KD

Čtvtek 13. února 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

Jasmíniny slzy - FILMOVÝ KLUB

Jasmine (Cate Blanchett) je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství s bohatým podnikatelem
Halem (Alec Baldwin) i bezstarostný život se v jediný okamžik rozpadnou na kousky. Jasmine s nechutí přijímá práci recepční v zubní ordinaci, kde přitahuje
nechtěnou pozornost svého šéfa (Michael Stuhlbarg). Přes všechno si hodlá i nadále zachovat aristokratické způsoby, i když je emocionálně na dně. Když potkává Dwighta (Peter Sarsgaard), šarmantního diplomata, má dojem, že nachází novou životní cestu. Jenže co vlastně Jasmine od svého života opravdu čeká?
Komediální drama Jasmíniny slzy vypráví o důsledcích, které mohou nastat, když lidé zavírají oči před realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět. Drama, komedie.
USA, 2013, 98 min. Režie/scénář: Woody Allen. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 14. února 14:00-18:00, náměstí Osvobození

Úterý 4. února až pondělí 10. března, Městská knihovna

Výstava : HaLuZ – originální hand made výrobky

Prodejní výstava mladé brněnské výtvarnice Lucie Tribulové, která bude v prostorách knihovny prezentovat svoje výrobky. Většinou se bude jednat o plstěné
brože a šperky, korálkové náramky, nákupní tašky, přání, organzové brože, drátkované předměty, keramické sošky. Výstava je přístupná v prostorách knihovny
od 4. února do 10. března 2014. Vstup volný.

Farmářské trhy

Předprodeje

Pořádá Aleš Kadlec a město Kuřim.

Pátek 14. února 20:00, kulturní dům

Swingový jazzový koncert

Středa 12. března 19:30, KD Kuřim

Screamers

Hrají Aritmic band ZUŠ Kuřim a big band The Young Pekáč Mojmíra Bártka. Koncert je doprovodnou akcí Farmářských trhů. Vstupné dobrovolné.

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

Pátek 14. února, zámek Kuřim, Club Escape

Středa 19. března 19:30, KD Kuřim

Valentýn oldies party DJ Flash

Speciální edice (nejen) pro zamilované. Soutěž o nejromantičtější, nejsladší, nejvalentýnštější pár. O luxusní šampaňské Cinzano Asti. Romantické, ale i řízné
hity. Drink Zetko + Coca-cola + dárečky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Zora Kostková

- Z louže pod okap

Sobota 15. února, zámek Kuřim, Club Escape

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

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Drink Zetko + Coca-cola + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Úterý 1. dubna 19:30, KD

Oldies party DJ Flash

Pondělí 17. února –pátek 21. února, DDM

Zima v Kocourkově

Příměstský tábor. Budeme tvořit, hrát hry, v úterý a ve čtvrtek pojedeme na výlet. Cena: 750 Kč zahrnuje: oběd, pitný režim, pojištění, pedagogický dozor, materiál na tvoření, jízdné a vstupné. Každý den od 9°° do 15°° na DDM Jungmannova. Tam vyzvedněte i přihlášky do 10. února 2014. Tel. 541 230 763.

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

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své březnové akce do pátku 21. února v kanceláři Společenského centra Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

