Kam v Kuřimi
leden 2018

Pátek 5. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Mix Party DJ Matiss

Hudba na přání samozřejmostí. Velmi zkušený DJ, který hraje nejčastěji house,
electrohouse, RnB, nejnovější hity hitparád a světovou hudbu. Vstup zdarma.

Sobota: 6. ledna 9:00 – 11:30, MRC KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim

Deskové hry pro celou rodinu
Cena: 20Kč/osobu nebo 50Kč/rodinu. Hrajete rádi společenské hry, ale Vás už
nebaví hrát po milionté Carcassone nebo naopak, ještě nikdy jste ho nehráli?
Vaše dítko hry miluje, ale nemá je s kým hrát? Nebo je třebas Váš obyvák malý
pro všechny kamarády vašich dětí? Tak přijďte do naší herničky, kde bude k
dispozici společenských her hned několik. Na výběr budou hry pro různé věkové kategorie a každý si tam určitě najde tu pravou hru pro něj. Celá KuřiMaTa včetně herny budou vyhrazena pouze pro hráče her (prosíme rodiče dětí
ve věku 3–7 let, aby dětem zajistili doprovod jedním dospělým po celou dobu
akce). Věříme, že si každý najde skvělé parťáky na hraní a naučí se i nové hry.
Přijít a odejít můžete kdykoli v uvedeném čase.

Středa 17. ledna 16:00, Klub Kotelna, Popkova 1012

Posezení s písničkou

Populární každoměsíční akce pro seniory, kteří se rádi baví. Vstupenky se prodávají a do sálu se vpouští v 15:15. Předprodej ani rezervace neexistují. Hudbu
zajistí manželé Maškovi (Duo Melodie), občerstvení pořadatel - Společenské
centrum. Vstupné 30 Kč. Tentokrát v plesových barvách černé a bílé.

Čtvrtek 18. ledna 17:30, zámek Kuřim, Club Escape

Já, padouch 3

FILMOVÝ KLUB PRO CELOU RODINU

Pátek 26. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Drumtrip - 26.1. w/ Pornz & Bradrs

Jelikož chceme začít tento rok pěkně z ostra .. na první Drumtrip roku 2018
jsme si pozvali hned několik hostů. Včetně neúplné sestavy Admilutoon crew a
lokálních DJs přijedou reprezentanti REDRUM [drumandbass crew], DrumeEJDJOFBTMPWFOTLÊDSFX#BTT"ĨBDL%/#,EPTFQPTUBWÎ[BNJY 13/;r
3&%36.<ESVNBOECBTTDSFX>#SBESTr#BTT"ĨBDL%/#%++JNNZ/BWBSSPr%SVNFEJDJOF/ÕULSFBUVSr"ENJMVUPPODSFX%+5NBr"ENJMVUPPODSFX:QLJTr"ENJMVUPPODSFX%FFNBZr"ENJMVUPPODSFX8FOEZ
Onny /. Vstup: do 21:00 zdarma, poté 30 Kč.

Pondělí 29. ledna od 17:00, MRC KuřiMaTa , Farského 481, Kuřim

Kurz – sama sobě vizážistkou

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. Nejmladší
dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký. A
do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné.
Až na ty vlasy. Vraťme se ale k tomu lumpovi, který přechytračil Grua. Jmenuje
se Balthazar Bratt a v osmdesátých letech minulého století byl dětskou hvězdou
populární televizní show. Ke své smůle se nedokázal přenést přes její konec a od
té doby škodí, kudy chodí. Nosí retro oblečení a nemožný účes, poslouchá staré písničky na kazetách a jako zbraně používá Rubikovu kostku a žvýkačkové
bubliny. Prostě odporný typ.
O mnoho větší sympaťák je další nováček v příběhu, Gruův bratr Dru. Je to
neuvěřitelně přátelský a milý chlapík, který si ze všeho nejvíc přeje, aby ho bratr zasvětil do umění zločinu. Jenže Gru začal být zatvrzelý dobrák (dokonce
tak zatvrzelý, že s ním nehnula ani otevřená vzpoura Mimoňů, kteří ho kvůli
jeho dobrému chování opustili). Jediný, kvůli komu by byl Gru ochotný přejít
alespoň dočasně na stranu zla, je jeho věčný soupeř Balthazar Bratt. A když si
mu tenhle zastydlý klon Michaela Jacksona dovolí sáhnout na rodinu, využije
všechny padoušské zkušenosti k tomu, aby své blízké zachránil. V tom mu nadšeně sekunduje jeho nově nalezený brácha Dru a jeho Mimoni, kteří si až ve
vězení uvědomili, co je pro ně v životě nejdůležitější.
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Rodinný. USA, 2017, 90 min. Vstup děti/
studenti 40 Kč, ostatní 60 Kč.

Kurz SAMA SOBĚ VIZÁŽISTKOU do KuřiMaT přijde profesionální vizážistka Dana Vaňková (www.budtekrasna.xf.cz), která nás naučí techniku líčení
krok za krokem přímo na míru podle typu obličeje. Vhodné i pro ženy co řeší
problémy s pletí a neví si rady. Registrace na e-mailu budtekrasna@seznam.cz
nebo telefonicky na 608555794. Cena 350,-/osobu. Cena zahrnuje veškerý potřebný materiál, s sebou pouze přezůvky a dobrou náladu.

Středa 10. ledna 18:00, Klub Kotelna, Popkova 1012, Kuřim

Pátek 19. ledna od 18:00, MRC KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim

Středa 31. ledna 18:00, Klub Kotelna, Popkova 1012

Už nikdy pěšky
po Arménii a Gruzii

Cena: 30Kč za materiál (barevné ovčí rouno) + spotřebované jehly (á 15Kč).
Máte starý svetr či mikinu, které chcete oživit netradičním obrázkem? Potřebujete na oblíbeném svetru zamaskovat nevypratelnou skvrnu? Přineste si takový kousek oděvu do KuřiMaT a vyzkoušejte plstění jehlou. Dílna je určena
pro dospělé a starší děti (školního věku). S sebou - oděv, na který chcete nanášet plstěný motiv (svetr, mikina z fleecu nebo teplákoviny, čepice, šála, nákrčník…), přezůvky.

Neděle 7. ledna 17:00, kostel sv. Maří Magdalény v Kuřimi

Novoroční koncert

Slavnostní melodie a vánoční písně známé i neznámé zazní v podání smíšeného pěveckého sboru K dur a tria Musica Organum (soprán, clarina a cembalo).
Pořádají a zvou K dur, z. s. a Orel, o. s.

Pondělí 8. ledna 19:30, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Novoroční koncert
s přípitkem

Účinkuje Moravské klavírní trio ve složení Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda
- housle, Miroslav Zicha – violoncello a jeho pěvečtí hosté Iveta Jiříková – soprán, Martino Hammerle - Bortolotti – baryton. Koncert je součástí abonentního cyklu Spolku přátel hudby Kuřim. Zbylé vstupenky v Klubu Kotelna nebo
před koncertem po 100 Kč.

Ladislav Zibura

25letý excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydává probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet, situace se mu však
brzy vymkne z nohou. Ať už se princ Ládík zrovna otráví alkoholem, zabloudí
na minové pole nebo zachraňuje život štěňátek, vším ale proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Příběh jeho pěší, cyklistické a stopařské výpravy je svědectvím o
jednoduchosti života a půvabu svobody, u kterého se budete smát od začátku
až do konce. Nečekejte popisy historie nebo památek. Cestovatelská projekce
Ladislava Zibury je plná humoru, lidských příběhů a lidové moudrosti. O autorovi: Ladislav Zibura je mladý novinář a cestovatel. Na pěších poutích (Řím,
Santiago de Compostela, Jeruzalém, Nepál, Čína) už nachodil přes 5 000 kilometrů, další tisíce kilometrů najezdil na kole a stopem. O svých cestách napsal
dvě knihy, které se staly bestsellery (40 dní pěšky do Jeruzaléma, Pěšky mezi
buddhisty a komunisty). Kromě psaní knih Ladislav také objíždí republiku s
cestovatelskými projekcemi, které jsou založeny především na humoru a nadsázce. Publikum si Ziburu kromě jeho smyslu pro humor a rošťáckého šarmu
oblíbilo především proto, že jsou jeho knihy krátké a plné obrázků.

Čtvrtek 11. ledna 17:00, Komorní sál ZUŠ Kuřim

Beneﬁční tříkrálový koncert
žáků ZUŠ Kuřim. Pořádá ZUŠ Kuřim. Vstupné dobrovolné.

Pátek 12. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Oldies&Mix Lorenc

Hity z různých stylů na Vaše přání. Bavte se s námi. Na starý, ale taky ty nejnovější hity můžete zapařit na téhle party. Vstup zdarma.

Neděle 14. ledna 9:00 – 11:00, MRC KuřiMaTa, Farského 481, Kuřim

Tvoření s korálky

Cena: 20 – 40 Kč/za výrobek. Rádi si vyrábíte něco hezkého na ozdobu svojí
maličkosti? Chcete vyrobit nějakou drobnost mamince/babičce/sestře/dceři
pro radost? Tak se k nám připojte a vyrobíme si společně jednoduché náramky,
náhrdelníky a zručnější třeba náušnice. K dispozici budou korálky různých barev a velikostí. Celá KuřiMaTa včetně herny budou vyhrazena pouze pro tvorbu s korálky (prosíme rodiče dětí ve věku 4–7 let, aby dětem zajistili doprovod
jedním dospělým po celou dobu akce). Věříme, že si každý vyrobí něco pěkného na ozdobu. Přijít a odejít můžete kdykoli v uvedeném čase. Registrace na
e-mailu: kurimata@seznam.cz

Plstění na textil

Pátek 19. ledna, zámek Kuřim, Club Escape

Mix Party DJ Matiss

Hudba na přání samozřejmostí. Velmi zkušený DJ, který hraje nejčastěji house,
electrohouse, RnB, nejnovější hity hitparád a světovou hudbu. Vstup zdarma.

Středa 24. ledna 18:00, Klub Kotelna, Popkova 1012

Po strništi bos

KINOKAVÁRNA KLUBU KOTELNA
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme
však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z
Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými,
což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou nelehký úkol: najít a
obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od jeho
městského. Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným
tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání
odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší prokázat
odvahu vůči vlastní rodině. Film vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek
Zdeňka Svěráka a tematicky zapadá do tetralogie filmů Kolja, Obecná škola a
Vratné lahve, které vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných událostí 20. století.
Režie: Jan Svěrák, scénář: Zdeněk Svěrák a Jan Svěrák, hrají: Jan Tříska, Oldřich Kaiser, Tereza Voříšková, Ondřej Vetchý, Alois Grec, Petra Špalková,
Hynek Čermák, Zdeněk Svěrák, Viera Pavlíková, Zuzana Stivínová, Miroslav
Táborský a další. Česká republika, Slovensko, Dánsko 2017, drama / komedie,
111 min. ČSFD 72%. Vstupné 60 Kč, káva nebo čaj v ceně.

Čtvrtek 25. ledna 18:00, Klub Kotelna, Popkova 1012

Kuřim za války
(1939-1945)

Úterý 30. ledna 9:30, Klub Kotelna, Popkova 1012

Virtuální Univerzita 3. věku

„Etika jako východisko z krize společnosti“
1. přednáška téma: Etika je slovo, slušnost je čin
2. přednáška téma: Tři velikáni na úsvitu
3. přednáška téma: Svědomí je mocnost v nás
4. přednáška téma: Ctnost a štěstí
5. přednáška téma: Člověk hledá smysl života
6. přednáška téma: Etická výchova pro naše děti

Od 30. ledna se mohou senioři opět zapojit do Virtuální Univerzity třetího
věku (VU3V) Městské knihovny Kuřim, která se skládá z cyklu 6 přednášek,
probíhajících jednou za 14 dní v dopoledních hodinách. Tentokrát si účastníci
zvolili téma „Etika jako východisko z krize společnosti“. Cena semestru je 300
Kč. Studentem se může stát osoba starší 50 let, osoba se statutem důchodce
a invalidní důchodce bez rozdílu věku. Zájemci se mohou přihlašovat do 30.
ledna 2018.

8 hlav šílenství

KINOKAVÁRNA KLUBU KOTELNA
Aneta Langerová v hlavní filmové roli nespoutané ruské básnířky Anny Barkovové, která strávila přes dvacet dva let v sovětských lágrech a vyhnanství. Celovečerní film 8 hlav šílenství zpracovává historické dramatické téma nadčasově,
na mnoha místech s nadhledem, vtipem, ironií a s výjimečným výtvarným pojetím. Název filmu odkazuje ke stejnojmenné novele Anny Barkovové, ale i k
osmi hlavám - kapitolám, do nichž je snímek rozčleněn. Každá z osmi kapitola
má svůj odlišný výtvarný styl, a každá přenáší diváka do jiného období života
básnířky. Jako celek pak skládají strhující příběh výjimečně nadané umělkyně
unášené dějinnými událostmi 20. století v Sovětském svazu. Režisérka Marta
Nováková na celém snímku pracovala přes 9 let, natáčení předcházela pečlivá
příprava včetně cest na Sibiř po stopách zaniklých táborů Gulagu a studiu dobových dokumentů.
Režie: Marta Nováková, hrají: Aneta Langerová, Zuzana Fialová, Marie Štípková, Anna Sedlačková, Pavel Zedníček, Tomáš Jeřábek, Miroslav Táborský,
Sabina Remundová, Martin Sitta, Jaromír Dulava, Luboš Veselý, Vilma Cibulková a další. ČR, SR – 2017, životopisné drama, 107 min. ČSFD 50%. Vstupné
60 Kč, káva nebo čaj v ceně.

Předprodej
Úterý 27. února 19:30, Klub Kotelna, Popkova 1012

Ivan Hlas Trio

Ivan Hlas - kytara a zpěv, Norbi Kováacs - kytara a zpěv a Jaroslav Olin Nejezchleba- violoncello. Trojice vynikajících muzikantů, pořad plný nadčasových
hitů i nových písní, to vše v intimním prostředí kuřimské Kotelny. Nenechte si
ujít. Předprodej od 17. ledna v Kotelně za 150 Kč.

Výstava
Zámek Kuřim, bývalá Galerie ad astra

Stálá expozice
o historii města

Galerie bude otevřena vždy od čtvrtka do neděle v čase od 14:00 do 18:00 hodin. Školy a organizace po domluvě i v jiné termíny.

Představení knihy, jejíž první vydání už je beznadějně rozebráno, ale na místě
bude ke koupi dotisk. Účast přislíbily autorky Jitka Sikorová a Sylvia Laurincová i vydavatelka Andrea Sasínová. Součástí večera bude i přednáška o kuřimské
továrně (pozdější TOS) za války včetně bombardování. Vstup volný.

Pořadatelé akcí v Kuřimi, sdělte své únorové akce do pátku 19. ledna v Klubu Kotelna Kuřim nebo na kultura@mkkurim.cz. Děkujeme.

