ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Říjen 2015
Vážení přátelé,
ZUŠ Louny, jako již tradičně,
realizuje na podzim tohoto
roku několik velmi zajímavých
projektů. O některých píšeme
v tomto čísle Občasníku.
Krásný podzim se ZUŠ Louny.

POZVÁNKA
6. 11. 2015 v 18:00 hodin
VRCHLICKÉHO DIVADLO LOUNY

představení nového CD

MISTRŮM JANŮM
ZUŠ Louny si pro letošní rok připravila pro své příznivce krásný
dárek k Vánocům. Po velice
úspěšném loňském CD České
Vánoce, jsme se v letošním roce
rozhodli vydat nové CD, které
vzniklo jako součást projektu

OBČASNÍK
Plánujeme na celý školní rok
ZUŠ Louny zahájila další školní rok, ve kterém si
PROJEKT HUSOVY LOUNY VRCHOLÍ
pro své žáky, jejich rodiče, příznivce školy a širokou veřejnost připravila bohatou programovou V rámci projektu Husovy Louny vzniká ve spolunabídku.
práci s hudebním skladatelem Danielem DobiáŠKOLA SE DO SVÝCH PROSTOR NEVEJDE šem a herečkou Táňou Fischerovou nové CD ZUŠ
Louny s názvem „Mistrům Janům“. CD bude
Těší nás velký zájem rodičovské veřejnosti o ZUŠ slavnostně představeno v pátek 6. listopadu
Louny. Kapacita školy je však omezena a naše 2015 od 18 hod. ve Vrchlického divadle.
prostory doslova praskají ve švech. Výuka mažoVÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI A CO DÁL?
retek probíhá v pronajaté tělocvičně Gymnázia
VH Louny a pro výuku literárně-dramatického Společně s pěveckými sbory ZUŠ Postoloprty
oboru máme pronajatou učebnu ve Vrchlického budeme mít letos vánoční Dokud se zpívá, což je
tradiční regionální festival pěveckých sborů.
V březnu a dubnu nás čeká série tradičních velkých koncertů ve Vrchlického divadle, která vyvrcholí desátým ročníkem festivalu Hrajeme
s Orffem, což je mezinárodní festival sborového
zpěvu za použití Orffova instrumentáře. A samozřejmě nás čeká další spousta tradičních i nových
akci. Bude pokračovat skvělá spolupráce
s občanským sdružením Stopy. Takže se můžete
těšit v říjnu na Den dětí a koní, v únoru na Masopustní veselí a Den otců, který proběhne
v měsíci červnu 2016.

Husovy Louny 2015. Zcela tema-

VÝTVARNÝ OBOR V ŘÍJNU NEZAHÁLÍ

ticky se jmenuje Mistrům Janům.

divadle. Proto na některá studijní zaměření přijíMyšlenka na natočení nového máme již pouze čekatele. Je nám moc líto, že
CD se vyvinula ze spolupráce nemůžeme vyhovět všem zájemcům o výuku
ZUŠ Louny s hudebním skladate- v ZUŠ Louny, ale opravdu to není v našich silách.
Přijmout žáky můžeme jen v kolektivních obolem Danielem Dobiášem.
rech nebo v hudebním oboru do studijního zaTen zhudebnil středověké texty měření skladba nebo hra na violoncello, kde je
pro děti dokonce výuka první rok zdarma.
a interpretace se ujali žáci, soubory, sbory a učitelé školy. Po-

MAŽORETKY NA MISTROVSTVÍ EVROPY

zvání k interpretaci několika Programově nás čeká velice pestrý rok. Mažoretpísní přijala i herečka Táňa ková skupina Konvalinky se pilně připravuje na
mistrovství Evropy v Itálii, kam se probojovala na
Fischerová. V nahrávacím stu- konci minulého školního roku. Tato velká udádiu školy, pod vedením učitele lost nás čeká začátkem října. Na ní budou navaJiřího Soukupa, vzniklo CD plné zovat velké koncerty věnované životnímu výročí
hudebního skladatele Zdeňka Šestáka.
úžasných, působivých textů
a krásné hudby.
Pokračování na str.4

Naši výtvarníci se začátkem října vypraví do
sklářské školy v Kamenickém Šenově, kde si vyzkouší v tvůrčích dílnách sklářské techniky. V
říjnu nás čekají hned tři výstavy—absolventů
minulého školního roku, oboru FOTO– design
a výstava Květiny k narozeninám. Práce nás čeká
opravdu hodně.

DĚKUJEME ZA PODPORU A PŘÍZEŇ
Těší nás zájem dětí, rodičů a veřejnosti o ZUŠ
Louny, o naší práci, o naše akce. Těší nás finanční podpora, které se nám dostává z projektů,
od Ústeckého kraje, Státního fondu kultury ČR,
Nadace Život umělce a města Loun. Ale nejvíce
nás těší rozzářené oči našich žáků, kteří k nám
chodí rádi a jsou zde spokojení. Přejeme všem
šťastný a spokojený školní rok. Ivana Derflerová

Výuka hry na violoncello a skladby ve školním roce 2015—2016
Z D A R M A.

Říjnové pozvání do SKUPIC na Statek POHODA
Občanské sdružení Stopy, ZUŠ Louny a společnost Hydroclar zvou součástí projektu „NAROZENINOVÝ DÁREK“ věnovaného 90. naroveřejnost v měsíci říjnu do Skupic na Statek Pohoda hned na dvě zeninám hudebního skladatele Zdeňka Šestáka. Skladby oslavence
zajímavé akce.

bude zpívat : Pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny. Dále se svým pro-

První akcí je koncert s názvem „MILOVAT ZEM“, který se ve Sku- gramem vystoupí hudební skladatel Daniel Dobiáš s herečkou
picích koná v sobotu 10. října 2015 od 16:00 hodin. Koncert je Táňou Fischerovou. Návštěvníci koncertu si zároveň budou moci
prohlédnout výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Louny „KVĚTINY K NAROZENINÁM“.
Druhá akce je celodenní a k organizátorům se přidala
ještě skupická chovatelka koní Líba Smetková. V sobotu 24. října 2015 proběhne ve Skupicích DEN KONÍ A

DĚTÍ. Stěžejní akcí dne je HUBERTOVA JÍZDA, která
povede okolo Skupic. Slavnostní zahájení s fanfárami
lesních rohů Jaromíra Laksy a stužkování proběhne od
10:00 hodin před Statkem Pohoda.
Během doby, kdy jezdci na koních odjedou, bude na
Statku Pohoda probíhat bohatý program. Pro děti, ale
tentokrát bez rodičů, jsou připraveny dílny, kterých se
budou moci zúčastnit všechny děti, které přijdou hned
na jejich začátek. Od 10:30 hodin bude probíhat KONCERT ORCHESTRŮ. Tento koncert si budou moci
s kávou, vínem nebo pivem a s občerstvením v klidu
„užít“ rodiče dětí, které budou pracovat v dílnách.
Hrát budou dva orchestry - The Blueberries Jana
Stehlíka a Twisty VoIs Jitky Sedláčkové.
Případné dotazy týkající se septiků nebo domovních
čistíren během celého dopoledne rádi zodpoví pracovníci společnosti Hydroclar.
Po poledni se všichni přesunou na pole za hřiště, kde
bude probíhat asi do 14:00 hodin soutěžní klání koní.

Protože organizátoři očekávají přítomnost
asi 25 koní, jistě se bude na co dívat.
Na obě akce je vstup volný, protože projekty podpořili: Státní fond kultury ČR, Ústecký kraj, Nadace Život
umělce a Město Louny.

Jindřiška Riedlová

Úspěchy mažoretek na KARLOVARSKÉM EVROPSKÉM POHÁRU
Mažoretky ZUŠ Louny zahájily nový školní v Karlových Varech. Z tanečního oboru starší B). Po velkém rozmýšlení se nakonec
rok twirlingovou soutěží. Soutěž se konala školy se soutěže zúčastnily v sólových vy- soutěže zúčastnil také taneční twirlingový
poslední prázdninovou sobotu 29. 8. 2015 stoupeních: Sarah Abdeslamová (x-strut team Konvalinky s choreografií Jungle.
junior starší A), Jana Ipserová (taneční A nyní k umístění: Zlatou medaili si ze sourytmické sólo děti C), Daniela Vernerová těže odvezla Sára, Kája, Jája a Týnka. Stříbr(taneční rytmické sólo děti C), Karolína nou medaili má Danda a Konvalinky.
Bubáková (taneční rytmické sólo děti B),
Natalia Havlištová (taneční rytmické sólo

Všem moc gratulujeme a přejeme jim

mnoho dalších tanečních úspěchů
rytmické sólo junior mladší A), Kristýna v právě začínajícím školním roce.

junior mladší B), Jana Svobodová (taneční
Plzáková (taneční rytmické sólo junior

Lenka Havlištová

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI ŘÍJNU 2015
Čtvrtek

1. 10. 2015

20:00

Lignano Itálie

Středa

21. 10. 2015

17:00

sál školy

Mistrovství Evropy WFNBTA

Vernisáž výstavy

Naše Zlaté Konvalinky jedou reprezentovat ČR v juniorské katetegorii exhibition corps do itálského Lignana. Je to poprvé co se
dostaly jako skupina na Evropskou soutěž. Budou potřebovat
velkou podporu a držet pěsti.

Foto - zaměřeno na detail

Pátek- sobota

2. – 3. 10. 2015

22. 10. 2015

16:30

sál školy

I. žákovský koncert
Představí se žáci hudebního a literárně dramatického

Žáci výtvarného oboru školy spolu s žáky ZUŠ Chomutov a ZUŠ
Postoloprty pojedou do SUPŠ sklářské vyzkoušet si rytí, pískování, malování a broušení skla. Navštíví mezinárodní sklářské
sympozium a sklářskou huť.
8. 10. 2015

Čtvrtek

Kamenický Šenov

Sklářská dílna

Čtvrtek

Vystavují žáci Lenky Pihrtové z oboru Foto-design.

16:00

oboru školy.
Sobota 24. 10. 2015

Statek Pohoda Skupice

DEN KONÍ A DĚTÍ

sál školy

Vernisáž výstavy absolventů

10:00

Pozvání s programem je na předešlé straně.

Vystavují absolventi výtvarného oboru školního roku

V RÁMCI DNE DĚTÍ A KONÍ PROBĚHNOU

2014 - 2015 Jany Marešové.

NA STATKU POHODA VE SKUPICÍCH

Sobota 10. 10. 2015

16:00 hodin

Statek Pohoda Skupice

MILOVAT ZEM
Koncert je součástí projektu „ NAROZENINOVÝ DÁREK“

organizovaný k 90. narozeninám
hudebního skladatele Zdeňka Šestáka
Účinkují: Pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny a hudební skladatel Daniel

Dobiáš s

herečkou Táňou

Fischerovou.

Součástí projektu je výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Louny

KVĚTINY K NAROZENINÁM

DÍLNY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
od 10:30—12:00 hodin
Všichni účastníci dílen musí být na místě v 10:30 hod.

POD VEDENÍ UČITELŮ ZUŠ LOUNY:
HUDEBNÍ

— Mgr. Jan Krtička

LITERÁRNĚ DRAMATICKÁ— Bc. Milena Syrovátková
VÝTVARNÁ

— Ing. Jindřiška Riedlová

TANEČNÍ

— BcA. Miroslav Stehlík

DĚTI SE ZÚČASTNÍ POSTUPNĚ VŠECH DÍLEN,

Projekt podpořili: Státní fond kultury ČR,

NA ZÁVĚR SPOLEČNĚ PŘEDVEDOU,

Ústecký kraj a Nadace Život umělce.

CO NOVÉHO SE V DÍLNĚ NAUČILY
RODIČE SI ZATÍM MOHOU POSLECHNOUT KONCERT.

POZVÁNÍ na koncert 6. 11. 2015—představení CD Mistrům Janům pokračování z 1. strany
Poprvé se Mistrům Janům představí na stejnojmenném koncertě
v pátek 6. listopadu od 18 hodin ve Vrchlického divadle v Lounech.
CD bylo realizováno k výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa,
proto ho do

života vyšle pražský biskup Církve českoslo-

venské husitské David Tonzar. Koncert zároveň představí
všechny písně, které můžete na CD slyšet, proto na koncertě vedle
žáků a učitelů ZUŠ bude hrát autor hudby hudební skladatel

Da-

niel Dobiáš a zpívat herečka Táňa Fischerová.
Koncert bude jistě pro všechny přítomné nevšedním
zážitkem.
Realizace CD je náročnou záležitostí, proto nám dovolte poděkovat všem, kteří se na ní podíleli. Všichni odvedli opravdu kus velké a dobré práce.

vedení školy

