Kam v Kuřimi
září 2014

Pátek 5. září 16:30-17:30, volejbalový kurt u ZŠ Tyršova

Volejbal: Nábor holek i kluků

Hledáme holky narozené 1. 7. 1995 a mladší a kluky narozené 1. 7. 2001 a mladší. Ostatní po individuální dohodě.

Pátek 5. září 19:00, nafukovací hala

Házená: SK Kuřim A - Sokol Telnice
Český pohár muži.

Pátek 5. září, zámek Kuřim, Club Escape

Mix&Oldies Party Rotone

Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Akční
drink vodka Amundsen 25 Kč. 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 6. září od 12:00, cyklostezka u stadionu

Cyklistika: Kuřimská cyklostezka 2014

Cyklozávod pro děti a širokou veřejnost. Pořádá město Kuřim a Hard Bikers Kuřim. Katagorie: do 4 let (odrážedla/
kola), do 6 let s rodičem, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, příchozí od 17, rodinné týmy. Pro účastníky do 18 let přilba
povinná, ostatním doporučena. Občerstvení v cíli zajištěno, atrakce pro děti. Bez startovného.

Sobota 6. září, zámek Kuřim, Club Escape

Dance Hits 90 & News DJ George

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akční drink
vodka Amundsen 25 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 7. září od 13:00, dvůr KD

Rozloučení s prázdninami

Pořádá klub Pohoda. Soutěže o ceny, nafukovací atrakce, malování na obličej, výroba náramků, dočasné tetování,
cukrová vata a další zábava...pro dospělé příjemné posezení s občerstvením. Vstup zdarma.

Pátek 12. září 20:00, nádvoří zámku

Čankišou & Ladě

Tradiční koncert na konci Kuřimského zámeckého kulturního léta. Tradiční a nezařaditelné Čankišou doplní alternativní opavští Ladě - „brutální a něžní jako život“. Předprodej od 18. srpna v kanceláři Společenského centra a klubu
Escape. Pořadatel SCKD. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.

Sobota 27. září od 14:00, Skautská klubovna

Otevřeno

Pořádá skaut Kuřim. Den otevřených dveří a zábava pro všechny od nejmenších po babičky. Vstup volný.

Sobota 27. září, 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! Akce
rum Božkov 22 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Sobota 27. září 19:30, Kulturní dům

Vyhlášení cen KuKuČ
a Jazzový večer

Hrají Aritmic Band a The Young Pekáč Mojmíra Bártka. Pořádá Město Kuřim a KOTVA KA. Udílení cen za kulturu
za sezónu 2013-14. Vstup volný.

Neděle 28. září 10:00-17:00, zámek Kuřim

Medové dny

Tentokrát jen jeden den, ale se vším, co k tomu patří. Kulturní program, atrakce pro děti, výstava, prodej medu a dalších včelích produktů i jiných výrobků, občerstvení. Sledujte plakáty.

Neděle 28. září 12:00, nafukovací hala

Házená: Jihomoravská liga mužů
SK Kuřim junioři - SHC Maloměřice „B“

Sobota 4. října 15:00, Kulturní dům

Kouzelná školka
s Majdou a Františkem
Pořádá Pragokoncert. Vstupenky za 155 Kč v předprodeji v KD.

Pátek 12. září, zámek Kuřim, Club Escape

Výstava

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Akce Myslivec na
cole + dárečky. Pumpičky, brašny, reflexní prvky... Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pondělí 22. září - neděle 5.října

Oldies Party DJ Flash

Sobota 13. září, stadion Kuřim

Sportovní dětský den

Pořádají kuřimští házenkáři. Program plný drobných pohybových soutěží pro děti a další zábava ve formě skákacích
hradů. Občerstvení zajištěno. Vstup volný.

Sobota 13. září, zámek Kuřim, Club Escape

Mix&Oldies party DJ Flash

Sobotní párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akce Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, reflexní prvky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pátek 19. září, zámek Kuřim, Club Escape

Oldies Party DJ George

Starý, ale dobrý, takový písničky uslyšíte na tradiční oldies party. Hity z let dávno minulých, které jsou ovšem pořád
aktuální a tak skvěle se na ně paří! A možná i novější. Akce Captain Morgan + dárečky: karty, frisbee, čistítko na mobil... Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 20. září, zámek Kuřim, Club Escape

Dance Hits 90 & News DJ George

Dance party s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Akce Captain Morgan + dárečky: karty, frisbee, čistítko na mobil... Vstup jako každou sobotu zdarma.

Neděle 21. září 15:00, nafukovací hala

Výstava o zemědělství v Kuřimi

Návštěvníci mohou shlédnout výstavu o kuřimském hospodářském dvoře, družstevní rolnické mlékárně a dalších
zajímavostech. Výstava je doplněna fotografiemi, mapami, archiváliemi a předměty, které se podařilo shromáždit od
občanů z Kuřimi, Veterinární a farmaceutické univerzity, Moravského zemského muzea, Archivu města Brna a Státního okresního archivu v Rajhradě.
V době výstavy je pro ohlášené návštěvníky zpřístupnění expozice na požádání (sikorova@radnice.kurim.cz),
na Medový den 28. září výstava otevřena po celý den pro veřejnost.

každé úterý 19:00 Zámek Kuřim, Club Escape

Hospodský kvíz

Hospodský kvíz je akce pro širokou veřejnost, kterou jinde v Kuřimi nenajdete.
Sestavte team spolu se svými známými a kamarády. Minimálně musí mít team 1 člena, maximálně může mít 8 členů.
V úterý v 19:00 přijte do Clubu Escape a můžeme začít hrát.
Dostanete papír a tužku. V průběhu večera vám bude předloženo celkem 51 otázek, na které si budete zapisovat odpovědi. Otázky budou z různých odvětví, aktuální i historické. Některé otázky jsou bonusové, za tyto je přímá výhra.
Na závěr přijde vyhlášení výsledků a zajímavé ceny pro nejlepší týmy. Pro stálé teamy je ještě dlouhodobá soutěž.
Místo obyčejného sezení u piva si tak u nás můžete zasoutežit, prověřit své zanalosti a inteligenci, pobavit se a ještě
něco vyhrát. Zápisné za každého člena týmu je 30 korun.

Oznámení

Spolek přátel hudby Kuřim - Předprodej abonenetek na sezónu 2014-2015 vrcholí:

Házená: Jihomoravská liga mužů

Čtvrtek 25. září 2014 - Viola fantazií opředená

Čtvrtek 25. září 16:00, kulturní dům

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

SK Kuřim junioři - Sokol Bystřice n. P., Jihomoravská liga mužů, dále v 17:00 hod, SK Kuřim „B“ - Sokol Dolní Cerekev, Jihomoravská liga mužů

Konference o sociálních službách a taneční zábava

Pořádá Centrum sociálních služeb. Konference a taneční zábava pro seniory a handicapované. Příspěvek na kapelu 30 Kč.

Čtvrtek 25. září 19:30, komorní sál ZUŠ

Viola fantazií opředená
Jitka Hosprová – viola, Jitka Čechová – klavír.

Jitka Hosprová (viola) a Jitka Čechová (klavír)

Středa 15. října - Trio B. Martinů

Středa 12. listopadu - Duchovní hudba neznámá

Martin Jakubíček (varhany) a sbor LSDa, Chrám sv. Maří Magdalény Kuřim

Ćtvrtek 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

Zahajovací koncert Spolku přátel hudby Kuřim pro sezónu 2014-15. Abonentky v předprodeji. Zbylé vstupenky za
100 Kč v Kulturním domě nebo na místě před koncertem. Program: Clara Schumann, Robert Schumann, Johanes
Brahms, Bohuslav Martinů, Paul Hindemith

Úterý 10. února - Skladby českých a světových skladatelů

Pátek 26. září, zámek Kuřim, Club Escape

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

Drum and bass Break trip Eski vs Johnyx, Crashman, KaOn

První poprázdninový drum. Tentokráte zavítáme do tvrdší odnože drumu - neurofunku. Z Blanenska přijedou Eski
a Johnyx z Basstronic Control Crew, ze Svitav přijede Crashman a z Velké Bíteše duo KaOn skládající se z Yuriakose
Kakaose a OnNyho. Slibujeme poctivou porci zlomených beatů. Akce rum Božkov 22 Kč. Vstup do 21:00 zdarma,
pak 30 Kč.

České saxofonové kvarteto. Sál pod knihovnou – klub kotelna

Úterý 3. března - Maurice Ensemble Prague
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.

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své říjnové akce do středy 24. září v kanceláři Společenského centra Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

