Sobota 13. prosince, Club Escape, zámek Kuřim
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. Happy hour mezi
22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, reflexní prvky... Happy hour
mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Vstup jako každou sobotu zdarma.

Pondělí 15. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Rozkaz zrušit Vánoce

Aneb O bábě Mrzeně a jejích poslech. Divadelní představení žáků literárně dramatického oboru, scénář Jiří moravský
Brabec, režie Antonín Jarůšek. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Středa 17. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Vánoční koncert ZUŠ Kuřim
Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Pátek 19. prosince, Club Escape, zámek Kuřim

prosinec 2014

Přijďte do Clubu Escape nasát předvánoční atmosféru, pořádně si zatancovat a odreagovat se před Štědrým dnem. Budeme hrát písničky na přání. Celým večerem Vás bude provázet a bavit DJ Flash. Drink Zetko s Coca-colou 30 Kč. Vstup
do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Neděle 30. listopadu 17:00, nám. 1. května

Sobota 20. prosince, Club Escape, zámek Kuřim

Účinkuje ZUŠ. Společné zpívání koled, punč i jiné občerstvení zajištěno.

Sobotní párty s tanečními disco hity z 80. - 90. let až do dneška. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Drink Zetko s
Coca-colou 30 Kč. Vstup jako každou sobotu zdarma.

Rozsvícení vánočního stromu s koledami
Pondělí 1. prosince 18:00, Městská knihovna

Tian Shan – Nebeské hory (putování jižním Kazachstánem)

Multimediální diashow s emotivním hudebním doprovodem z jedinečné cesty do míst, kde se z nekonečných stepí Kazachstánu jako přízrak zvedají čtyřtisícové vrcholy Tian Shanu – Nebeských hor. Putování jižní části neznámé a přitom
tak nádherné středoasijské země s neuvěřitelnou pestrostí přírodních scenérií. Vstup volný.

Úterý 2. prosince 17:00, Městská knihovna

O unaveném andílkovi

Autorské čtení MUDr. Zdeňky Kafkové a „andělské“ vyrábění pro děti od 5-ti let. Autorka knihy se s dětmi podělí o svoje
zážitky se vznikem knihy, a také s nimi vyrobí papírové andílky na vánoční stromek. Vstup volný - dětské oddělení knihovny.

Úterý 2. prosince 19:30, Kulturní dům

Tomáš Kočko & Orchestr

Předvánočně a vánočně laděný koncert skvělé kapely, která spojuje tradice lidové hudby se současností. Vstupenky v
předprodeji po 150 Kč.

Středa 3. prosince 17:00, komorní sál ZUŠ Kuřim

Adventní večírek

Žáků hudebního oboru. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Středa 3. prosince 20:00, Club Escape, zámek Kuřim

Agnieszka Derlak Trio (Polsko) - Escape Live Music

Agnieszka Derlak – piano, Tymon Trabczyňski – kontrabas, Bartosz Szablowski – bicí.
Trio bylo založeno v roce 2012 z iniciativy teprve 22-leté pianistky a flétnistky, původem z východopolského Chelmu,
Agnieszky Derlak. Soubor hraje především autorské skladby a jazzové standardy ve vlastních aranžích. Navazuje na polskou jazzovou školu (minimálně ve skvělé technice všech členů), ale zároveň hledá svoji vlastní hudební cestu. Trio
tvoří hudebníci, kteří vystudovali jazz na vysokých školách ve Varšavě a Katovicích. Soubor má za sebou úspěchy na
jazzových soutěžích v Gdyni (Przegladzie Mlodych zespolow Jazzowyich i Bluesowych Gdynia) i Krakově (Junior Jazz
Krakow, letos skvělé 2. místo). Cena 100 Kč pro abonenty, 120 Kč na místě. www.facebook.com/agnieszka.derlak
Club Escape naleznete v suterénu kuřimského zámku. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim.
Tel.: 773 943 943, club@clubescape.cz, www.clubescape.cz

Čtvrtek 4. prosince 16:00, Kulturní dům

Konference o sociálních službách spojená s Mikulášskou zábavou

Pořádá Centrum sociálních služeb Kuřim pro seniory a handicapované občany. Návštěvníky čeká vystoupení děti ze ZŠ
Tyršova v Kuřimi, skupiny K-Dur a malé překvapení na závěr.

Pátek 5. prosince, Club Escape, zámek Kuřim
Electronic beats 75 B-day party Pete&Tygr

Projekt Electronic beats pod vedením DJe Pete Ripe a jeho hostů Vám pravidelně přináší kvalitní elektronickou progressive/house/trance či RnB muziku. Nabitý line-up Vám přináší tyto jména: Alexx (Perpetuum), Johannes (LOVE party
Perpetuum), Nelo, Pete Ripe&Tygr, Dazy vše ve speciální B-day edici. Jagermaister, Tullamore, Metaxa, Grant´s za 29
Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 6. prosince 11:00-18:00, prostranství před KD, nám. Osvobození

Christmas Warm Up DJ Flash

Dance Hits 90 & News DJ George

Pondělí 22. prosince 17:00, DDM Jungmannova 1084

Živý Betlém

Pořádá DDM Kuřim. Vstup volný.

Středa 24. prosince 20:30, Club Escape, zámek Kuřim
Štědrý den - máme otevřeno

Máme otevřeno od 20:30 a před (nebo po) půlnoční se můžete stavit zahřát a posedět.

Čtvrtek 25. prosince, Club Escape, zámek Kuřim
90’s & New Millennium Hits DJ Ivo a DJ George

Sváteční večer s taneční muzikou zlatých devadesátek a toho nejlepšího z nového milénia v podání dvojice DJ Ivo & DJ
George, kteří kdysi společně pod značkou DJ Teck rušili noční klid diskotékami na kuřimském kulturáku? Většina muziky pak na Vás čeká jako videoklipy promítané na plátno. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky!
Becherovka Lemond 22 Kč. Vstup zdarma.

Pátek 26. prosince 17:00, Club Escape, zámek Kuřim

Tři bratři - filmový klub pro celou rodinu

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče
jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je
čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska… Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu
zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Pohádka / Rodinný. Česko / Dánsko, 2014, 90 min. Režie: Jan
Svěrák. ČSFD 72%. Vstup děti a studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 26. prosince, Club Escape, zámek Kuřim
Mix&Oldies Party DJ Flash

Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Happy hour
mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Becherovka Lemond 22 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 27. prosince, Club Escape, zámek Kuřim
Silvestr Warm up DJ Flash

Příprava na Silvestra. Přijďte si vyzkoušet oslavu Nového roku nanečisto do Clubu Escape. Budeme hrát největší hity z
posledních let. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Becherovka Lemond 22 Kč. Vstup jako
každou sobotu zdarma.

Čtvrtek 1. ledna 2015 17:00, prostranství u Lidlu

Tradiční 6. novoroční ohňostroj

Čtvrtek 8. ledna 2015 18:00, chrám sv. Máří Magdalény Kuřim

Tříkrálový benefiční koncert

S vystoupením pěveckých sborů, folkového souboru a sólistů. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstup volný.

Neděle 30. listopadu – neděle 7. prosince, obřadní místnost KD Kuřim

Výstava paličkované krajky

Mikulášský jarmark

a dalších rukodělných prací dětí DDM. Otevřeno denně 9:00 – 18:00. Vernisáž sobota 29. 11. v 15:00. Vystoupí žáci
ZUŠ pod vedením p. učitelky Nadi Chocholáčové. Vstup volný.

Sobota 6. prosince, Club Escape, zámek Kuřim

Vánoce v kuřimské knihovně

Program kuřimských dětí od 13:00. Mikuláš přijde po 16:30. Vstup volný. Prodej vánočního a řemeslného zboží.

Mikulášská párty DJ George

Mikulášská edice sobotní diskotéky. Je připraven bohatý program: welcome drink, dáreček ke vstupence, občerstvenípohoštění, zábava s těmi největšími hity až do rána pod vedením DJ George. Jagermaister, Tullamore, Metaxa, Grant´s
za 29 Kč. Vstup 30 Kč.

Neděle 7. prosince 18:00, modlitebna CČSH, Farského 349

Adventní koncert

Účinkují komorní soubor Musica Felix, Chrámový sbor Magnificat z Lelekovic. Vstup volný. V průběhu koncertu bude
možno přispět na opravu střechy a stropu modlitebny.

Úterý 9. prosince 9:30, Městská knihovna

Čínské bylinky v naší zahrádce

Závěrečná přednáška Virtuální univerzity 3. Věku. Studenti se v minulých přednáškách dozvěděli mnoho informací o
nejrůznějších bylinkách a jejich léčivých účincích na naše zdraví. Tentokrát se však dozví o domácím využití tradiční
čínské medicíny.

Čtvrtek 11. prosince 19:00, Club Escape, zámek Kuřim

Vlk z Wallstreet - filmový klub

Film Vlk z Wall Street přináší podívanou z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla Divokého Západu. Jen místo pistolníků na koních se tu prohánějí jachty a nahé blondýny a místo prachu nad prérií víří vzduchem bankovky.
Dobrý obchodník, kterého hraje Leonardo di Caprio, někdy dokázal vydělat i 12 milionů dolarů za pouhé tři minuty.
A peníze uměl také pěkně roztáčet. V jeho kancelářích běžně defilovala nahá dívčí dechovka, šňupaly se velehory kokainu, pořádaly se závody v házení trpaslíky, opice jezdily na kolečkových bruslích a se svou ženou souložil na matraci ze
samých bankovek. Když mu v Londýně na večírku došly drogy, vzbudil svou newyorskou sekretářku, aby mu je poslala
soukromým tryskáčem. Po každém velkém mejdanu ale přichází i odpovídající kocovina. Zvlášť, pokud kouzlení s akciemi je více než jen kreativní. FBI vás pak chce zatknout a mnoho dalších se chce pomstít. Životopisný / Komedie /
Drama / Krimi. USA, 2013, 180 min. Režie: Martin Scorsese. ČSFD 83%. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 12. prosince, Club Escape, zámek Kuřim
Mix Party Rotone

Párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50%
na všechny panáky!! Myslivec na cole + dárečky. Pumpičky, brašny, reflexní prvky. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Od 2. prosince, Městská knihovna

Vánoční výstava ručně tvořených výrobků. Skvělá příležitost, jak zpomalit a v klidu si vychutnat atmosféru vánoc.
* Vizovické pečivo: prodejní výstava ručně vyráběného vizovického pečiva manželů Honkových. Protože je prosinec
měsícem adventu a příprav na Vánoce, bude výstava pečiva tematicky laděna k těmto svátečním dnům.
* Modrotisk z Olešnice: jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna. Prodejní výstava pochází z dílny Modrotisk Danzinger z Olešnice. K prohlédnutí či zakoupení budou nejrůznější jehelníčky,
kuchyňské rukavice, zástěry, nákupní tašky a mnoho dalších výrobků.
* Obrazy sakrálních staveb okolních obci: obrázky pochází od kuřimského kreslíře Františka Merty.
* Vánoční přáníčka: přáníčka jsou zdobena dnes nepříliš známou metodou - quilling. Quilling nebo také papírový filigrán je umění využívající proužků papíru, které jsou stáčeny, formovány a lepeny do požadovaného tvaru.

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 5 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.
Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: út. 9. 12. Malicher (second hand). Za odřeknutí prodeje prodejcem po uzávěrce
tohoto letáku neručíme.
Výlep vám zprostředkuje Městská knihovna, kulturní oddělení, uzávěrky příjmu plakátů vždy do pondělí v kanceláři KD,
výlep v úterý. Od 15. prosince kancelář uzavřena. Poslední výlep 16. 12. pak až 6. ledna 2015.

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.

