Neděle 19. října 18:00, kostel sv. Maří Magdalény v Kuřimi
Koncert barokní a duchovní hudby

Solitutticelli (R. Mrazík, A. Poukarová, M. Klimešová, M. Greco a hosté P. Jelínková, A. Tokarová). Program: J.S.Bach
– Air, - Braniborský koncert č.6, pro 6 vcl, A.Stradella - Aria di Chiesa, G.F.Händel – Largo, „Ombra, mai fù“, J.S.Bach
- Jesus bleibet meine Freude, W.A.Mozart - Ave Verum Corpus, Kyrie, A.Graf - Domine Jesu, B.Hummel - Andante Religioso, op. 95e, M. Ravel – Pavana. Vstupné: 50,- Kč. Pořadatel: Římskokatolická farnost Kuřim, /www.farakurim.cz

Pondělí 20. října 18:00, Městská knihovna
Cestopisné putování: FILIPÍNY

Filipíny jsou ostrovní stát v jihovýchodní Asii, jehož hlavním městem je Manila. Filipíny jsou dvanáctou nejlidnatější
zemí na světě s 98 miliony obyvateli (2013). Dle posledních analýz mají Filipíny do roku 2050 přeskočit celou řadu
vyspělých zemí včetně ČR a posunout se na 16. místo ve velikosti ekonomiky. O svém putování touto exotickou zemí
přijde vyprávět Milan Štourač. Vstup volný. Pořádá městská knihovna.

Středa 22. října 17:30, komorní sál ZUŠ Kuřim
Cestopisná přednáška - Eiger

říjen 2014

Horolezci Daniel Kovařík a František Valíček z horolezeckého klubu Babí lom Kuřim budou promítat obrázky a vyprávět o výstupu na Eiger, jednu z nejproslulejších hor švýcarských Alp. Eiger vysoký 3970 m/m nepatří k nejvyšším
alpským vrcholům, ale jeho severní stěna vysoká více než 1800m je jednou z nejvyšších evropských stěn a dodnes patří
k nejobtížnějším na světě. Kuřimští horolezci zvolili pro výstup na vrchol Eigeru výstup po hřebenu přes chaty Ostegg a
Mittelegi . . . Pořádá T.O. Llano EstacadoVstupné 20 Kč, děti polovic.

Pátek 3. října 18:00, Městská knihovna Kuřim -

Čtvrtek 23. října 19:00, zámek Kuřim, club Escape

Beseda: Zaniklá řemesla v Kuřimi

V rámci oslav 50. výročí města Kuřimi připravila Ing. Jitka Sikorová pro širokou veřejnost besedu o zaniklých řemeslech,
která se v Kuřimi nabízela od začátku 17. do poloviny 20. století. Přednáška bude doplněna výstavkou fotografiíi a map,
které se podařilo zajistit z okolních muzeí, archivů a od občanů Kuřimi. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost nahlédnout do života drobných živnostníků. Součástí besedy bude slavnostní křest nové knihy fotografií o Kuřimi za účasti
starosty města. Vstup volný. Pořádá městská knihovna.

Pátek 3. října, zámek Kuřim, club Escape
Techno wars Dazy, Carl W, Nee‘o, Wolf

Po delší odmlce se k nám vrací osvědčený tech-house a techno večírek, kde vystoupí Dazy a jeho hosté. Carl W, Nee‘o,
Wolf. Nee`o zastává melodické a a veselé techno. Carl W se představí ve spíše temnějším podání tech-minimalu a techna. Od Dazyho, se dočkáme pravděpodobně svižnějšího techna s tribalem. A do Wolfa to většinou bývá pořádně tvdrej
nášup nakonec. Akce 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 4. října 15:00, Kulturní dům

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

Sobota 4. října, zámek Kuřim, club Escape

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel - filmový klub

Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v tomto věku tráví svůj zbývající čas, pro něj chystají velkou
narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela jiné plány. Rozhodne se
pro útěk. Poté, co vyleze z okna, se vydává na úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet... Shodou náhod se mu do rukou
dostane kufr plný peněz. Než se naděje, má v patách gang zločinců, sem tam se objeví nějaká mrtvola a mezi společníky,
které na své cestě přibere do party, je i velmi neskladná slonice. Kromě toho po něm samozřejmě pátrá policejní sbor
v čele s nepříliš schopným komisařem. Pro kohokoliv jiného by to bylo životní dobrodružství, ale s podobnými věcmi
už má Allan bohaté zkušenosti. I když se nikdy nezajímal o politiku, byl nechtěně hlavním aktérem mnoha důležitých
událostí 20. století. Bezděčně se podílel na vynálezu atomové bomby, stal se dobrým přítelem několika amerických
prezidentů a mezi jeho další „známé“ se při jeho životní pouti zařadili i Stalin, Churchill, Mao Ce-tung nebo Kim Ir-sen.
Dobrodružný / Komedie / Drama, Švédsko, 2013, 114 min. Režie: Felix Herngren. ČSFD 78%. Vstup studenti 40 Kč,
ostatní 60 Kč.

Pátek 24. října, zámek Kuřim, club Escape
Electronic beats Nelo, 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: Pete Ripe (www.peteripe.cz), Alexx (www.
alexxdj.com) a Nelo (www.disharmonic.cz). Akční drink vodka Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 25. října, zámek Kuřim, club Escape
Dance Hits 90 & News DJ George

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.

Čtvrtek 9. října 19:00, zámek Kuřim, club Escape

Beseda: Z historie Sokola v Kuřimi

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akce Captain
Morgan + dárečky. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Běž, chlapče, běž - filmový klub

Srulikovi je devět let, když v roce 1942 uteče z varšavského ghetta. Schová se v nedalekých lesích, kde se se spolu s dalšími uprchlými židovskými dětmi snaží přežít do konce války. Spí v korunách stromů a živí se tím, co si sami uloví nebo
ukradou na přilehlých farmách. Hlad a zima Srulika ale přinutí, aby se vrátil zpátky do civilizace, kde si musí změnit
jméno na Jurek Staniak a předstírat, že je sirotek z katolické rodiny. Ve vesnicích potká lidi, kteří riskují vlastní životy, aby
mu pomohli, ale i ty, kteří ho zradí. Dojemný a zároveň inspirující příběh o cestě jednoho chlapce, který musel ze dne
na den dospět, aby přežil. Drama / Válečný, Německo / Francie / Polsko, 2013, 112 min, Režie: Pepe Danquart. ČSFD
81%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 10. října, zámek Kuřim, club Escape
Mix Party DJ Discodriver

Pátek 31. října 18:00, Městská knihovna

Další z přednášek o historii Kuřimi se týká dějin a současnosti TJ Sokol Kuřim. V knize Kuřim-od historie k současnosti
se dočteme: „8. ledna 1899 byla založena Tělocvičná jednota Sokol Kuřim. Cvičilo se v tělocvičně obecné školy. Již roku
1903 jednota poprvé pomýšlela na stavbu vlastní tělocvičny.“ Besedovat se zájemci přijdou Zdeněk Mrkos a Zdenka
Jeřábková. Vstup volný. Pořádá městská knihovna.

Pátek 31. října, zámek Kuřim, club Escape
Dnb Break Trip Pprskh, Karpa + guest

Po delší době z Vyškova přijede kreativní alkholový mág Pprskh, který nikdy nezklame svojí energií, kterou dokáže
předat na publikum. Druhý bude DJ a producent Karpa ze Svitav a třetí jméno bude překvapení. Akční drink vodka
Amundsen 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Dj Discodriver Vám bude hrát pro dobrou náladu k tanci i poslechu hity nejrůznějších let a žánrů. Tancujte až do rána.
Akce Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, reflexní prvky... Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 31. října a sobota 1. listopadu, Kulturní dům

Sobota 11. října, zámek Kuřim, club Escape

dětského oblečení, sportovních potřeb, hraček, obuvi a těhotenské módy. Pořádají Kuřimata. Podrobnosti na jejich
webu. Více zde: http://kurimata.webnode.cz/news/podzimni-burza3/

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Akce Myslivec na
cole + dárečky. Pumpičky, brašny, reflexní prvky... Vstup jako každou sobotu zdarma.

Speciality

Dance Hits 90 & News DJ George

Úterý 14. října 10:00, velký sál KD

O líných strašidlech

Pohádka pro MŠ v podání divadla DAP Praha. Dětem odpovídajícího věku v doprovodu rodičů rádi umožníme vstup
za 30 Kč.

Středa 15. října 19:00, zámek Kuřim, club Escape

Guatemala-Honduras-Belize - cestopisná přednáška

Dýmající sopky, pralesy s bujnou vegetací, památky předkolumbovských indiánských kultur, španělská koloniální architektura i průzračný svět korálových pláží. Tři zcela rozdílné země. Guatemala-Honduras-Belize země vytvářející představu tajemna, mystiky a dobrodružství. Svět dávné mayské civilizace. Guatemalu označili slavní cestovatelé Hanzelka a
Zikmund za nejkrásnější zemi na světě. Guatemala nám mimo jiné představí své bývalé hlavní město Antiguu, velkolepý
archeologický areál v Tikalu, či výlet po řece rio Dulce. Honduras se svými „mayskými Athénami“ v Copanů, malebné
karibské pobřeží. Belize-britsky orientovaná enkláva v jinak španělském okolním světě. Všichni jste srdečně zváni. Cestopisná beseda s výstavkou Milana Štourače „Štouriho – dobrodruháčka“. Vstupné dobrovolné.

Středa 15. září 19:30, komorní sál ZUŠ

Podzimní burza

Každé úterý 19:00, club Escape, zámek Kuřim

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 přijďte 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. Místo obyčejného sezení u
piva si tak u nás můžete zasoutěžit, prověřit své znalosti a inteligenci, pobavit se a ještě něco vyhrát. Zápisné za každého
člena týmu je 30 korun.

Sobota 8. listopadu v 19:30, Kulturní dům Kuřim

Báječný bál

Občanské sdružení K dur srdečně zve na Báječný bál, poslední před rekonstrukcí Kulturního domu v Kuřimi. Pořádá, zpívá a
baví pěvecký sbor K dur, k tanci zahrají 4Sýkorky. Vstupné 150 Kč, více informací na www.k-dur.cz nebo info@k-dur.cz

Trio B. Martinů

Předprodeje

Pátek 17. října 18:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Úterý 11. listopadu 19:30, Kulturní dům

Petr Jiříkovský (klavír), Jaroslav Matějka (violoncello), Pavel Šafařík (housle). Program: Vítězslav Novák, Bohuslav Martinů, Antonín Dvořák. Koncert abonentního cyklu SPH Kuřim pro sezónu 2014-15. Zbylé vstupenky na místě po 100 Kč.

Beseda se spisovatelem: Vlastimil Vondruška

Setkání se spisovatelem historických románů, ze kterých se staly bestsellery. Všechny tituly (pokud nejsou vypůjčené)
naleznete také v naší knihovně!! Literatuře se PhDr. Vlastimil Vondruška CSc. s přestávkami věnuje od mládí. Dosud
publikoval více než 50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury, 15 knih vědeckých a populárně naučných,
více než 30 historických románů pro dospělé a několik knih pro mládež. Vstup volný. Pořádá městská knihovna.

Pátek 17. října, zámek Kuřim, club Escape
Mix&Oldies Party DJ Flash

Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Akce Broskvová za 15 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 18. října

Spirituál kvintet

Koncert naší nejdéle působící folkové skupiny. Vstupné 220 a 170 Kč, předprodej od 13. 10.

Úterý 2. prosince 19:30, Kulturní dům

Tomáš Kočko a Orchestr

Předvánočně a vánočně laděný koncert skvělé kapely, která spojuje tradice lidové hudby se současností.
Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: st. 8. 10. Trojan (boty), st. 29. 10. Etcimex. 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.

Hasičské hody

Zvaní na hody stárky a stárkami, odpolední program u hasičské zbrojnice, průvod městem, večer hodová zábava v KD
Kuřim. Sledujte plakáty s dalšími informacemi.

Sobota 18. října, zámek Kuřim, club Escape
Oldies Party DJ Flash

Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na této party. Hity na přání, podle vašeho gusta. Akce Broskvová za
15 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.

