Čtvrtek 22. ledna 16:00 a 18:00, klub Kotelna, Popkova 1012

Kurzy korálkování

Od 16:00 juniorky (za 250 Kč), od 18:00 dospělí (za 350 Kč). Téma – slavnostní šperk. Materiál i nářadí jsou v ceně
kurzu, na který je třeba se předem přihlásit na mail lektorky: hrdinova.pavla@seznam.cz

Čtvrtek 22. ledna 19:00, zámek Kuřim, Club Escape

12 let v řetězech - filmový klub

leden 2015

Solomon Northup měl milující rodinu, dobrou práci, talent, majetek, svobodu i právo na život. Žil idylický středostavovský život jako většina z nás. V jeden jediný nečekaný moment ale o to všechno přišel. Skončil jako otrok spoutaný v
řetězech a jeho jediným osudem se stala dřina na plantáži „pod bičem otrokáře“. Většinou doslova. Přesně to se v roce
1841 přihodilo Američanu Solomonu Northupovi (Chiwetel Ejiofor), který svůj skutečný příběh zachytil v autobiografické knize 12 Years a Slave. Solomon měl smůlu, že byl... černoch. Dva únosci ho pod příslibem houslového melouchu
vylákali do Washingtonu, kde Solomon po první noci skončil spoutaný v řetězech. V následujících dnech byl prodán do
otroctví na americkém Jihu. Ocitl se ve zlém snu, který potrvá dalších dvanáct let. Za těch dvanáct let potká Solomona
snad všechno, co černého otroka mohlo potkat. Hodný otrokář. Krutý otrokář. Dřina na bavlníkových plantážích. Pokus
o lynčování. Bičování. Psychický teror. Neúspěšné pokusy o útěk. Víra ve svobodu a pomoc. Drama, životopisný, historický. USA, Velká Británie. 2013. 134 min. Režie: Steve McQueen. Vstup studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Pátek 23. ledna, zámek Kuřim, Club Escape
Vážení spoluobčané města Kuřimi,

dovolte nám, abychom vás i touto cestou informovali o změnách a novinkách v provozu kuřimské kultury.
Dne 18. 12. 2014 byl zkolaudován nový víceúčelový sál pod městskou knihovnou, kterému říkáme Klub
Kotelna. Ten se stane po dobu přestavby Kulturního domu hlavním sídlem kulturního oddělení. V současné
době se do něj nastěhovává a zabudovává technika, pak se přestěhujeme i my. Internetové spojení i telefonní
čísla zůstanou v platnosti, pravděpodobně stejně jako úřední hodiny. Výběrové řízení na rekonstrukci Kulturního domu se na první pokus nezdařilo, takže KD bude zřejmě otevřen nejméně do dubna. Toho využili
někteří organizátoři plesů, takže můžete počítat s tím, že 14. února proběhne masopust, 6. a 7. března
disko-rocko-erotické plesy p. Bednáře a ples Junáka 13. března. Ale situace se ještě může změnit, možná
přibude něco dalšího. To se ale dozvíte z únorového letáku.
Přejeme Vám mnoho kulturních zážitků v roce 2015.

Mix Party Rotone

Párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Frisco brusinka 25 Kč. Happy hour mezi
22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Sobota 24. ledna 21:00, zámek Kuřim, Club Escape

Jay Delver Band - live music

Nástrojové obsazení: Jakub Urbánek - piano, Marek Šatara - basa, Erik Hajtmánek - bicí, Zdeněk Butula – kytara.
Brněnská kapela, která hraje dle svého vlastního popisu převážně alternative-pop. Snaží se ale, aby písně měly hloubku
a nějakou pointu a současně si zachovávaly melodičnost a byly příjemné pro posluchače. Písně jsou dost melodické na
to, aby se daly zařadit do popu. Zároveň se ale nesnaží o jednoduchost na úkor kvality a zasahují i do jiných stylů - proto
tedy alternative. Vstupné 49 Kč. (http://bandzone.cz/jaydelverband)

Pátek 30. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Drum and bass Break trip Dnb Jam crew: Shampy, Istar, KaOn

Dredatá párty se zlomenými beaty. Tentokrát přijede Dnb Jam crew: Shampy, Istar, KaOn. Akce rum Božkov 22 Kč.
Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pátek 2. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

NEW Year Mike Carrycot Mix Party

První letošní párty na uvítání nového roku. Přijede zahrát Mike Carrycot Electro & House Music. Akční drink Jägermeister za 29 Kč. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! www.facebook.com/DJMikeCarrycot.
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

Pátek 9. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Techno Wars Dazy, Alexx, Pete Ripe, Wolf

Od Dazyho, se dočkáme pravděpodobně svižnějšího techna s tribalem. Od Wolfa to většinou bývá pořádně tvrdej nášup
nakonec. Alexx, Pete Ripe hrají oba trochu pomalejší electro, ale třeba nás jednou překvapí nějakou divočárnou. Happy
hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Frisco brusinka 25 Kč. Vstup do 21:00 zdarma, pak 30 Kč.

Pondělí 12. ledna 19:30, komorní sál ZUŠ Kuřim

Novoroční koncert s přípitkem
Moravské klavírní trio a pěvečtí hosté
(Jana Ryšánková - klavír, Jiří Jahoda - housle, Miroslav Zicha - violoncello)
Miki Isochi (sólistka tokijské opery) - mezzosoprán
Jiří Miroslav Procházka nebo Pavel Katsiushyn - baryton
Program: To nejlepší z opery a operety (W.A. Mozart, G. Rosini, G. Bizet a další)

Výstava
Leden, Městská knihovna

Má vlast očima proměn

Putovní výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách
chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní,
o zkrášlených náměstích a návsích, nádražích, sakrálních stavbách. Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí
a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí. (více na http://cestamipromen.cz/ )

DDM nabízí
Akce DDM v lednu a únoru 2015

akce jsou pořádány pro děti školního věku
minimální počet účastníků pro konání akce je 5
přihlášky a zápisné na akci je nutno odevzdat nejpozději týden před konáním akce na DDM Legionářská
cena zahrunuje materiál a pomůcky
info o akcích naleznete také na webu www.ddmkurim.cz nebo na facebooku: www.facebook.com/ddmkurim
			

Pátek 16. ledna 18:00, městská knihovna

Pátek 23. ledna 14:00 – 16:00, DDM Legionářská

pro velký zájem opakujeme přednášku Ing. Václava Tomana a Jana Badina. Vstup volný.

vyprávění, vede Jirka, cena: 30 Kč

Protiletecká ochrana v Kuřimi (tunely a úkryty)

Legenda o bílé paní

Pátek 16. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Pátek 30. ledna 10:00 – 12:00, DDM Legionářská

Páteční párty s největšími hity z různých stylů. Večer se skvělou muzikou jen pro Vás. Tancujte až do rána. Akční drink
Pickwick jahoda + vodka Amundsen 35 Kč. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! Vstup do
21:00 zdarma, pak 30 Kč.

tvoření, vede Alča, cena: 50 Kč

Mix&Oldies Party DJ Flash

Pátek 16. ledna 20:00, ZŠ Tyršova

23. školní ples ZŠ Kuřim-Tyršova

hraje kapela Tom Sawyer Band. Připraveno je občerstvení za příznivé ceny a bohatá tombola. Předprodej vstupenek na
vrátnici školy. Ples je pořádán jako nekomerční akce a výtěžek z něj bude použit výhradně na podporu aktivit žáků ZŠ
Tyršova. Příznivci školy, kteří se nechtějí plesu zúčastnit, mohou přispět zakoupením Sponzorské vstupenky za 100 Kč.
Těší se na vás vedení školy a SRPŠ Tyršovka.

Sobota 17. ledna 18:00, Restaurace u Wagnerů

Hard & Heavy Saturday Night vol.2

Kapela Embrace The Darkness vás zve na další rocko-metalovou párty v Restauraci u Wagnerů, tentokráte za účasti
exkluzivních hostů. Vystoupí kapely: Emotional Crime, Aeronaut, Tears of Styrbjørn, Noostrak, Spineless Fuckers a
Embrace The Darkness. Vstupné 100 Kč.

Zápisník na rok 2015

Středa 4. února 16:30 – 17:30, DDM Legionářská

Valentýnské přání s chrastícím srdíčkem
tvoření, vwsw Alča, cena: 50 Kč

Středa 11. února 16:30 – 17:30, DDM Legionářská

Valentýské srdce
tvoření, vwsw Alča, cena: 50 Kč

Pátek 13. února 14:30 – 15:30, DDM Legionářská

Valentýnská dekorace
tvoření, vede Janča, cena: 50 Kč

Prodejní a komerční akce v KD Kuřim: po 19. 1. Fa Horáček. 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.

Sobota 17. ledna, 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. Akční drink Pickwick
jahoda + vodka Amundsen 35 Kč. Happy hour mezi 22:00 - 23:00 sleva 50% na všechny panáky! 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.

