ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Listopad 2015
Vážení přátelé,
měsíc listopadu je pro ZUŠ Louny v letošním roce opravdu
výjimečný.
Po celoročním úsilí a spoustě
dobře odvedené práce si vám
dovolujeme představit CD Mistrům Janům. Jsme nedočkaví,
zda se vám bude líbit. Zaujmou
vás písně, které jsou jeho obsahem a zda bude dárkem zrovna pod vaším vánočním stromečkem. To se dozvíme
6.listopadu, kdy vám CD poprvé
představíme.
Učitelé
a žáci naší školy na něm odvedli opravdu nepředstavitelné
množství práce a my pevně
věříme, že zaujme i vás.
Dalším projektem, který nás
čeká je Narozeninový dárek
hudebního skladatele, muzikologa a objevitele cítolibských
mistrů Zdeňka Šestáka, rodáka
z nedalekých Cítolib. K jeho
významnému jubileu mu budeme přát 7. listopadu v chrámu
sv. Mikuláše.
Kdo by se chtěl se Z. Šestákem
setkat osobně a popovídat si
o jeho práci a životě, má příležitost v úterý 10. listopadu od
16:00 hodin v sále ZUŠ.
Na konci měsíce odjíždí náš
dětský pěvecký sbor Carmen
reprezentovat školu na koncert
Euroregionu Podkrušnohoří do
Německa.
Adventní čas rozsvícením vánočního stromu na náměstí
zpříjemní dětský pěvecký sbor
Pastelka, Sboreček a dívčí komorní sbor Iluze v neděli
29.listopadu. A pak už nás čeká
série adventních a vánočních
vystoupení.
Krásný listopad se ZUŠ Louny.

OBČASNÍK
CD Mistrům Janům se představuje
O historii a uvedení CD Mistrům Janům toho již
bylo napsáno mnoho. I o tom, že poprvé se
představí v pátek 6. listopadu od 18.30 hod. ve
Vrchlického divadle v Lounech.

Nyní je na čase představit samotné CD. Hudební
skladatel Daniel Dobiáš poskytl Základní umělecké škole Louny několik zhudebněných středověkých textů a nechal zcela volnou ruku učitelům
a žákům školy, které ze skladeb si vyberou
k interpretaci. Po několika kolech výběru jsme se
shodli na patnácti skladbách, které jsou na CD
zařazeny.

Pro práci na tomto CD se rozhodl dětský pěvecký
sbor Carmen pod vedením Kateřiny Štolové
a Renaty Friedlové, který ztvárnil dvě písně
s vánoční tématikou: Náš předobrý Václav král
a Vánoční ukolébavku.
Dětský pěvecký sbor Sboreček pod vedením Evy
Kleinové skvělým způsobem ztvárnil Modlitbu
sv. Františka, kde krásným sólem zaujme žákyně
Agáta Bitnerová. Sboreček, stejně tak jako dívčí
komorní sbor Iluze pod vedením Veroniky Studené, obstaral sborové party v sólových písních
dalších interpretů.
Veronika Studená se ujala písně Bez milého a její
žákyně Kateřina Ondryášová zazářila v písni Na
svatého Jana, která již měla svoji předpremiéru
při uvedení Snu noci svatojánské našeho literárně dramatického oboru.
Jan Stehlík zaranžoval Peníz a Sonet 51 pro žákovskou hudební skupinu The Blueberries, kterou vede, a pěvecké sólo zde svěřil Jaroslavovi
Parmovi.
Mistrům Janům je píseň, která dala celému CD
název a kterou společně s písní Můj drahý pane,
nazpíval Petr Novotný. Interpretace písní Jeden
čas seje, druhý plody sbírá, Příležitost, Balada
dobrých rad a Duše zaslepená se ujala Táňa
Fischerová a Daniel Dobiáš.
Naše CD má i zahraničního hosta Jessicu Boone,
která nazpívala Sonet 18.
CD bylo nahráno Jiřím Soukupem ve studiu ZUŠ
Louny a právě Jiřímu Soukupovi patří největší dík
za celou realizaci a spoustu bezesných nocí, které s nahrávkami probděl.
Dovolte nám, poděkovat všem žákům a jejich
učitelům za spoustu výborně odvedené práce
při realizaci CD Mistrům Janům, jsme na ně
obrovsky pyšní.
Za finanční podporu děkujeme Státnímu fondu
ČR, Ústeckému kraji a Nadaci Život umělce.
Přejeme vám hodně krásných chvil s tímto CD.
vedení školy

Nové CD „Mistrům Janům“ si budete moci zakoupit na koncertě
6. 11. 2015 ve Vrchlického divadle.

Narozeninový dárek Zdeňku Šestákovi
K významnému životnímu jubileu cítolibského rodáka hudebního
skladatele Zdeňka Šestáka připravila Základní umělecká škola Louny projekt s názvem Narozeninový dárek, jehož obsahem je série
koncertů, výstav a přednášek.
První dárek byl rozbalen v sobotu 10. října na statku Pohoda ve
Skupicích. Uskutečnil se zde koncert Milovat zem, na kterém vystoupila herečka Táňa Fischerová, hudební skladatel Daniel Dobiáš
a dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny pod vedením Kateřiny
Štolové a Renaty Friedlové .
Druhým dárkem byla vernisáž výstavy Květiny k narozeninám,
která proběhla v úterý 27. října v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech.
My si vás dovolujeme pozvat na třetí z dárků a tím je Slavnostní
koncert v Chrámu sv. Mikuláše, který se uskuteční v sobotu
7. Listopadu od 17.00 hod. Vystoupí dětský pěvecký sbor Carmen
ZUŠ Louny vedený Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou, pěvecký sbor Kvítek vedený Lenkou Petržilkovou a Chrámový sbor
u sv. Mikuláše vedený Petrem Bernardem a hosté.
V úterý 10. listopadu pak bude samotný oslavenec v koncertním
sále ZUŠ Louny besedovat o své práci hudebního skladatele, muzi-

kologa a objevitele cítolibských mistrů se širokou veřejností a žáky
školy.
Srdečně vás zveme na všechny akce v rámci projektu Narozeninový dárek a za finanční podporu děkujeme Státnímu fondu kultury
ČR, Ústeckému kraji, Nadaci Život umělce a městu Louny.
Ivana Derflerová

Konvalinky na Mistrovství Evropy
Od 1. do 5. října jsme byly na Mistrovství Evropy v Italském městě
Lignano. Strávily jsme tam krásné tři dny. V pátek jsme absolvovaly prostorové zkoušky, odpoledne jsme se ubytovaly do krásných
apartmánů a zašly se aspoň na chvíli podívat na pláž k moři.
Od 19h byl zahajovací ceremoniál, kde v nádherné atmosféře nastupovaly soutěžící z 10 států (Itálie, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká Republika, Anglie, Francie, Holandsko, Norsko a Slovinsko). Celou sobotu jsme strávily v hale a fandily ostatním soutěžícím z naší země, v rámci polední přestávky jsme šly ještě trénovat
do haly, která byla postavena venku a určena k trénování. Z haly
jsme v sobotu odcházely okolo osmé večer a do noci jsme ještě
rozebíraly, jak to bude v neděli, kdy nás čekal náš soutěžní den.
Probíraly jsme účesy, líčení, doopravily hůlky a samozřejmě se už
nás, i když jsme nechtěly, začala zmocňovat nervozita.
V neděli jsme celé dopoledne trávily česáním, líčením a lepením
umělých řas a při tom jsme samozřejmě dále fandily našim. Všechny tyto procedury totiž probíhaly na tribuně, abychom o nic nepřišly. O polední přestávku jsme se šly sbalit a dát naše zavazadla do
autobusu. Odpoledne už jsme se každá individuálně snažily na
poslední chvíli odstranit naše nedostatky a od 16 hodin už jsme
byly nachystány na svůj výkon. Čekání bylo strašně dlouhé a nervozita stále stoupala. Přestože jsme se snažily z nervozity dostat

našimi pokřiky a motivačními hesly, tak i tak jsme na parket nestupovaly s ne zrovna dobrým pocitem. Vydaly jsme ze sebe všechno,
ale první Evropa je první Evropa. Po vystoupení už jsme jen čekaly
na konečný ceremoniál s vyhlašováním výsledků.
Bohužel nám medaile unikla o jedno místo, ale i za bramborové
medaile jsme rádi a plně nabiti na další Mistrovství ČR a odhodláni
postoupit opět na Mistrovství Evropy, které se koná příští rok
v Anglii, a tam my rozhodně všichni chceme!!! Lenka Havlištová

Projekt Husovy Louny 2015 vrcholí
Rok 2015 byl věnován 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana hodně pamatovali“ – zpěvy a čtení z husitských Čech. PosluchaHusa. V Lounech vznikl k této příležitosti projekt Husovy Louny čům se představí pražský soubor Gontrassek se zpěvy z 15. a 16.
2015, v jehož rámci byly konány akce, které připomínaly toto vý- století, hudba bude prokládána čtením husitských textů, mj. bude
ročí. Během roku jsme tedy mohli shlédnout celou řadu kulturních čten Husův list Lounským.
pořadů, koncertů, výstav, přednášek a dokonce nesoutěžní festi- Základní umělecká škola Louny z tohoto důvodu posunula začátek
val ve hře na klavír Okouzleni klavírem, který měl bohatý dopro- svého velkého slavnostního koncertu Mistrům Janům ve Vrchlicvodný program zaměřený na husitství a osobnost Jana Husa. Pro- kého divadle na 18.30 hodin.
jekt vznikl ze spolupráce Církve československé husitské NO Lou- Zveme vás na koncert, kde bude slavnostně představeno a vyslány, Základní umělecké školy, Městské knihovny, Oblastního mu- no do života pražským biskupem CČSH Davidem Tonzarem CD ZUŠ
zea, Okresního státního archivu a Městského informačního cent- Louny Mistrům Janům.
ra. Většina akcí se konala vždy šestý den v měsíci a v měsíci listo- Můžete se těšit na spoustu krásné hudby s krásnými dobovými
padu projekt vrcholí.

texty. Srdečně zveme na krásný večer plný hudby. Přijďte s námi

Husovy Louny 2015 se uzavře v pátek 6. listopadu dvěma akcemi. zakončit projekt Husovy Louny 2015. Za finanční podporu projektu
Oblastní muzeum v Lounech pořádá v kostele sv. Petra „Abychme děkujeme Ústeckému kraji.

Ivana Derflerová

U V I D Í T E N Á S V M Ě S Í C I L I S T O PA D U 2 0 1 5
Pondělí 2. 11. 2015

18:00

Sál Martinů (Lichten. palác)

Slavnostní koncert z cyklu

"Skladatelé dětem - děti skladatelům"

účinkují: Dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny vedený Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou
Pěvecký sbor Kvítek Louny vedený Lenkou Petržilkovou
Chrámový sbor u sv. Mikuláše Louny vedený Petrem Bernardem

s podtitulem "Pro radost Pavlu Jurkovičovi i ostatním" a flétnový soubor Recorder4?mation vedený Marií Vencourovou
Na slavnostním koncertu v Praze vystoupí i pěvecký sbor ZUŠ
Louny Carmen s písničkami skladatelů Z. Šestáka a P. Jurkoviče.
Středa 4. 11. 2015

17:00

sál školy

Vernisáž výstavy Foto – změřeno na detail
Vystavují žáci Lenky Pihrtové z oboru Foto-design.

KVĚTINY K NAROZENINÁM
výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy
Louny 27. 10. – 8. 11. 2015 Chrám sv. Mikuláše Louny.
Vernisáž výstavy se koná 27.10. od 16:30 hodin.

Pátek

V rámci projektu Husovy Louny 2015

Projekt podpořili: Státní fond kultury ČR, Ústecký kraj ,

pořádá Oblastní muzeum v Lounech

Město Louny a Nadace Život umělce.

6. 11.

2015

17:00

kostel sv. Petra

"ABYCHME HODNĚ PAMATOVALI"
- ZPĚVY A ČTENÍ Z HUSITSKÝCH ČECH

Úterý

10. 11. 2015

16:00

sál školy

Beseda se skladatelem Zdeňkem Šestákem

Přijďte se zaposlouchat do hudby, která zněla nejen v kostelích
v 15. a 16. století. Písně budou prokládány čtením Husova listu
Lounským a dalších husitských textů. Vstupné dobrovolné.

O své práci hudebního skladatele a objevitele a propagátora
Cítolobských mistrů bude vyprávět Zdeněk Šesták. Vztahu k
Lounům a Cítolibům. Pro žáky školy i širokou veřejnost.

Pátek

Čtvrtek

6. 11. 2015

18:30

Vrchlického divadlo

19. 11. 2015

16:00

sál školy

MISTRŮM JANŮM

II. žákovský koncert

Slavnostní křest CD ZUŠ Louny Mistrům Janům, které vzniklo ve
spolupráci s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem a herečkou paní Táňou Fišerovou. Vstupné: 60,- Kč

Představí se žáci hudebního a literár. dramatického oboru školy.
Sobota 28. 11. 2015

Augustusburg - Německo

Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří
Sobota 7. 11. 2015

17:00

Chrám sv. Mikuláše

NAROZENINOVÝ DÁREK
věnováno k 90. narozeninám hudebního skladatele
Zdeňka Šestáka

Dětský pěvecký sbor Carmen bude reprezentovat Louny na koncertě v Německu.
Neděle 29. 11. 2015

16:00

Mírové náměstí

Rozsvěcení vánočního stromu
Na akci města budou zpívat sbory Iluze pod vedením Veroniky

SLAVNOSTNÍ KONCERT

Studené, Sboreček ZUŠ a sbor GVH Louny vedený Evou Kleino-

ve spolupráci se Stopy, o.s., Římskokatolickou církví v Lounech

vou a dětský pěvecký sbor Pastelka vedený Janem Krtičkou.

a Nadačním fondem Karla Blažeje Kopřivy Cítoliby

Workshop a sklářská dílna v Kamenickém Šenově
Ve dnech 2. – 3. 10. 2015 se 26 žáků a žákyň výtvarného oboru
ZUŠ Louny s pedagogickým doprovodem paní ředitelky Ing. Jindřišky Riedlové a učitelky Soni Racety spolu s 11 žáky ZUŠ Chomutov s paní učitelkou Janou Zdráhalovou a 3 žáky ze ZUŠ Postoloprty s paní učitelkou Alenou Gruntovou účastnilo výtvarného
workshopu ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské (SUPŠS)
v Kamenickém Šenově.
Po oba dva dny byl pro nás připraven velmi zajímavý a bohatý
program. Na úvod jsme navštívili Sklářské muzeum v Kamenickém
Šenově, kde jsme se seznámili s historií výroby skla v této oblasti
a s historií školy SUPŠS. V praktické části workshopu si žáci mohli
vyzkoušet v prostorách atelieru a dílen SUPŠS rytí skla a vitrografie, pískování a malování skla, broušení skla a práci v dílně svítidel.

Využili jsme i krásného podzimního počasí a byli jsme na výletě na
Panské skále, známé z pohádky „Pyšná princezna“.
V sobotu po práci v ateliérech školy jsme byli na exkurzi ve firmě
Preciosa v Novém Boru, kde probíhalo Mezinárodní sklářské sympozium s účastí světových výtvarníků. Setkali jsme se osobně
i s legendou českého sklářství panem René Roubíčkem a viděli ve
sklářské huti, jak vznikají plastiky ze skla.
Během tvůrčího pobytu v SUPŠS v Kamenickém Šenově jsme měli
jedinečnou možnost si vyzkoušet odborné techniky opracování
krásného materiálu – skla. Děkujeme za péči a doprovod zástupci
ředitele Jakubovi Jelínkovi a milé přijetí od pana ředitele a pedagogického sboru. Těšíme se na další spolupráci.
Soňa Racety—učitelka VO

