Kam v Kuřimi
červenec 2014

Pátek 4. července, zámek Kuřim, Club Escape

Výstava

Oldies 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! Přijďte oslavit začátek prázdnin. Vstup zdarma.
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim.
Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Červenec, srpen, Městská knihovna

7. Summer Dance party & Mix DJ George

Pátek 11. července 19:15, zámek Kuřim, Club Escape a nádvoří zámku

Kuřimský běs -

FESTIVAL FILMOVÉHO HORORU
19.15 Odpad! Česko, 2013, 8 min. Režie: Josef “choze” Blažek. Projekce s účastí režiséra.
19:35 Zrůdy (Freaks), USA, 1932, 64 min. Režie: Tod Browning.
21:10 (nádvoří zámku) V zajetí démonů (The Conjuring). USA, 2013, 112 min. Režie: James Wan.
23:20 (nádvoří zámku) Vymítač ďábla (The Exorcist). USA, 1973, 122 min. Režie: William Friedkin.
1:30 Hodinový manžel. Česko, 2013, 12 min. Režie: František Vaculík.
Cena za celou akci: 120 Kč.

Sobota 12. července, zámek Kuřim, Club Escape

Summer Dance party & Mix DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Letní atmosféra v příjemném prostředí klubu. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 18. července 18:00, zámek Kuřim, Club Escape, nádvoří zámku

Exclusive Stately Open Air 2014

Open air sezóna roku 2014 právě přichází a s ní i kuřimský festival Exclusive stately open air. Exclusivní nejenom z názvu, ale taktéž ve výběru vystupujících nebo zvukovém či světelném provedení hlavní scény. Základním kamenem,
jak už jste zvyklí, bude velmi kvalitní sound na main stage o 14 kW. Nebude chybět ani laser show či projekce. Zařádit
si budete moci na dvou podiích, na kterých vystoupí celkem 23 účinkujících všech stylů elektronické hudby.
OUTDOOR MAIN STAGE. Hlavní stage bude postavena na unikátním nádvoří kuřimského zámku, kde se vystřídají postupně styly house, tech-house, techno a hardgroove techno. DJ´s: Revelation Point, No-On, Dazy & Nee‘o,
Mark Smith, Wolf (b-day set), Pete Ripe, Alexx, Thomazz B.
INDOOR ESCAPE STAGE Club Escape nabídne druhou stage, kde se bude hrát po celou dobu festivalu house,
tech-house, minimal, tech-minimal, electro a techno ve všech jeho odnožích. DJ´s: Matimur vs. Merflinger, Typhone,
Cruz, Jan Willert, Foxx, Carl W, Mort´n, Fitch, Quiks, Naker, Sugestkonstans.
K dispozici bude dostatečné množství barů jak v klubu Escape, tak na samotném nádvoří, chybět nebude ani grill bar.
Ceny vstupného i občerstvení budou velmi lidové ke spokojenosti všech návštěvníků ESOA! Vstup 100 Kč. Start: 18.00.

Sobota 19. července, areál za ZŠ Komenského

2. babské hody

15:00 Posvěcení hodů v kostele sv. Maří Magdalény
15:00 Otevření hodové vesničky na Komendě – program pro děti
16:00 Cimbálová muzika Kyničan – tanečky stárek
20:00 Večerní zábava – Dechová kapela Galáni, Oldies Party, Překvapení stárek, Tombola
Pořádá Kuřimský Dámský Klub (KuDaK). Vstupné na večerní zábavu 90 Kč, odpolední program zdarma.

Neděle 20. července 19:30, kostel sv. Maří Magdalény

Jitka Šuranská a Beata Bocek

Jitka Šuranská je houslistka a zpěvačka. Vyrůstala v Kudlovicích, vesnici poblíž Uherského Hradiště, srdci moravského Slovácka. Po léta hrála a zpívala ve vynikající Cimbálové muzice Stanislava Gabriela. Vystudovala konzervatoř v
Brně a uměleckou vysokou školu v Ostravě. Byla členkou filharmonie ve Zlíně. V roce 2005 získala Anděla v kategorii
worlds music a etno s Jiřím Plockem za album Písňobraní. V roce 2013 přidala druhého za své album Nězachoď slunečko. Hraje především moravské lidové písně, skvěle zpívá a prostřednictvím techniky si k tomu hraje na několikery
housle naráz.
Beata Bocek je z Dolního Žukova u Třince. Beata Bocek – textařka, zpěvačka, skladatelka. Zpívá polsky, česky i
jinak. Hraje na kytaru, harmoniku, ukulele, koncovku a mbiru. Vystudovala speciální pedagogiku v Litomyšli. Hodně cestuje. Poslední měsíce strávila na Novém Zélandu. V roce 2013 byla nominována na anděla za desku Ja tutaj
mieszkam. Můžete se těšit na písně lidové, její vlastní i třeba zhudebněnou modlitbu Tomase Moora. Obě dámy si
vzájemně vypomáhají v doprovodu a do Kuřimi přijedou z festivalu Colours of Ostrava. Vstup volný.

Čtvrtek 24. července 20:00, zámek Kuřim, nádvoří zámku

Keltský večer

s kapelami Sliotar a Matching Ties

Každoroční minifestival irské - keltské muziky na nádvoří kuřimského zámku. Sliotar je irské trio, které vzniklo v
roce 1996 v Dublinu, kombinuje tradiční irskou hudbu s moderním zvukem. Trio má za sebou přes 2000 koncertů a
hraje po celé Evropě, kde bývá pravidelným hostem festivalů v Německu, Belgii, Francii, Itálii, Rakousku nebo Finsku. Jejich hudba je nabitá obrovskou energií a výraznou roli v ní hrají irské dudy a flétny. V Kuřimi jsou každý rok.
Matching Ties je mezinárodní akustická skupina (USA, GBR, IRL, GER), která má své sídlo v jihovýchodním Německu. Jejich unikátní směs tradiční irské / keltské lidové s moderním nádechem a dotekem amerického bluegrassu a
horské hudby je jejich ochranná známka. Členové Matching Ties patří mezi nejlepší multi-instrumentalisty Evropské
folkové scény (složení: kytara, mandola, mandolína, buzuki, foukací harmonika, irské dudy, flétny, whistle, housle,
basa). Od roku 1986 odehráli více než 3000 koncertů po celé Evropě a Spojených státech. Pořadatel SCKD. Vstup v
předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej KD a Club Escape.

Pátek 25. července, zámek Kuřim, Club Escape

Summer Dance party & Mix DJ George

Oldies 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! Vstup zdarma.

Vytvořeno s láskou

Vše, co nás obklopuje - přátelé, prostředí a věci - vytváří náš vnitřní svět. Cílem každého z nás je být šťastný a toužíme dělat jen to, co nás baví. Máme pro vás důležitý vzkaz: „Následujte své sny!“ a srdečně vás zveme na autorskou
výstavu těch našich.
Radka Praxová - patchwork - obaly na knihy, hračky, tašky, polštářky, prostírání,
Lenka Sedláčková - kouzelné obrázky - intuitivní kresba
Jana Dufková - háčkované korálky
Prodejní výstava bude přístupná v prostorách knihovny od 2. července 2014 v půjčovní době.
Vstup volný.
Připravujeme

V srpnu v rámci Kuřimského zámeckého kulturního léta:
10. - 21. srpna Letní kino na zámku
Poprvé v digitálním formátu projekce. Vstupné 60 Kč, rodinné 150 Kč na film.
Podrobněji na srpnových plakátech a letácích.

22. – 23. srpna Divadlo pod MASkou
Divadelní přehlídku pořádá MAS Brána Brněnska

30. srpna Handecfest

Rockové rozloučení s prázdninami nejen pro příznivce bigbítu. 2. ročník.

Abraxas, Sto zvířat, Pavel Helan, Motýlí )d(efekt,
Třetí zuby, Varan, AC/DC Czech revival a další.
Pořádá FC Kuřim, oddíl házené. Předprodej v Společenském centru Kulturní dům.

Předprodej
Spolek přátel hudby Kuřim Předprodej abonenetek na sezónu 2014-2015 zahájen:
Čtvrtek 25. září 2014 - Viola fantazií opředená
Jitka Hosprová (viola) a Jitka Čechová (klavír)

Středa 15. října - Trio B. Martinů

P. Jiříkovský (klavír), J. Matějka (violoncello), P. Šafařík (housle)

Středa 12. listopadu - Duchovní hudba neznámá
Martin Jakubíček (varhany) a sbor LSDa
Chrám sv. Maří Magdalény Kuřim

Čtvrtek 11. prosince - České hudební dialogy
Štěpán Graffe (housle) a Igor Adrašev (klavír)

Pondělí 12. ledna 2015 - Novoroční koncert s přípitkem
Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté

Úterý 10. února - Skladby českých a světových skladatelů
České saxofonové kvarteto
Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 3. března - Maurice Ensemble Prague

(Michaela Kapustová – mezzosopran, Bledar Zajmi – violoncello, Richard Pohl – klavír)

Středa 22. dubna - Nezachoď slunečko
Jitka Šuranská, Pacora Trio a Marek Pastírik
Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 12. května - Prémie

(Pěvecká soutěž Jakuba Pustiny – koncert vítězů)
Abonentky jsou přenosné. Není-li uvedeno jinak, koná se v komorním sále ZUŠ Kuřim. Začátky vždy v 19:30. Změna
programu vyhrazena.

Provozní doba knihovny o prázdninách (červenec-srpen)
Dospělí:
Pondělí, úterý: zavřeno
Středa: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

Děti a mládež:
Pondělí, úterý: zavřeno
Středa: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek, pátek: zavřeno

Provozní doba Společenského centra Kulturní dům o prázdninách:
Pondělí: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Úterý, středa, čtvrtek: 8:00 – 12:00
Pátek: zavřeno
Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své srpnové akce do čtvrtka 24. července v kanceláři Společenského centra Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

