ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Prosinec 2015
Vážení žáci,
rodiče a přátelé školy,
máme před sebou jedno z nejkrásnějších období roku. Ukončujeme dva velké projekty Husovy Louny a Dárek k 90. narozeninám Zdeňka Šestáka. V této
souvislosti máme velikou radost, že se nám podařila zahájit
krásná spolupráce s hudebním
skladatelem Danielem Dobiášem, ve které budeme dále pokračovat. Chystáme také krásnou tečku projektu se Zdeňkem
Šestákem, kterou si zatím ponecháme jako překvapení.
Během adventu a Vánoc dostávají naši žáci i učitelé
velikou možnost různých vystoupení a koncertů o kterých Vás
informujeme na poslední straně
tohoto Občasníku. Věřím, že si
z našeho bohatého programu
jistě vyberete.
Vrcholí přípravy na
projekty v roce 2016, kterých
bude opět několik. Čeká nás
oslava 700. výročí narození Českého krále a císaře říše Římské
Karla IV. První akcí tohoto projektu bude společný koncert
Městské knihovny, Informačního centra a nás, který se bude
konat 6. ledna 2016 od

17:00 hodin v klubovně
Luna. Spolu s Danielem Dobiášem a Táňou Fischerovou budou
zpívat i naši žáci v programu

POSELSTVÍ KARLA IV.
Tento projekt budou součástí
velkého celoměstského projektu
několika městských organizací

OBČASNÍK
P R O J E K T Y Š KO LY V R C H O L Í
Měsíc listopad zahájila ZUŠ Louny dvěma velký- padu v Chrámu sv. Mikuláše v Lounech.
mi koncerty.

90. NAROZENINY ZDEŇKA ŠESTÁKA

M I ST RŮ M J A NŮ M
V pátek 6. listopadu vyvrcholil projekt Husovy
Louny 2015 slavnostním koncertem ve Vrchlického divadle v Lounech, kde bylo vysláno do
života CD Mistrům Janům, které nahráli učitelé
spolu s žáky ZUŠ ve spolupráci s hudebním skla-

Slavnostní koncert byl jedním z celého cyklu
koncertů a byl věnován k 90. narozeninám hudebního skladatele Zdeňka Šestáka, rodáka
z nedalekých Cítolib. Skladby Zdeňka Šestáka
společně zazpívaly dětské pěvecké sbory Carmen ZUŠ Louny pod vedením Kateřiny Štolové
a Renaty Friedlové a Kvítek vedený Lenkou Petržilkovou. Na koncertě dále zazněly skladby současných autorů, které přednesli: pěvecký sbor
Kvítek pod vedením Lenky Petržilkové, Lounský
chrámový sbor při sv. Mikuláši pod vedením
Petra Bernarda a flétnové trio pod vedením Marie Vencourové. Kromě oslavence si krásný program sobotního koncertu vyslechlo publikum,
které zcela zaplnilo Chrám sv. Mikuláše. Chrám
byl vyzdoben výtvarnými pracemi žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny se společným názvem
„Květiny k narozeninám“. Na konci oslavenec

datelem Danielem Dobiášem a herečkou Táňou
Fischerovou. Kmotry CD byli: David Tonzar,
pražský biskup CČSH, Radovan Šabata, starosta
města Louny a Jindřiška Riedlová, ředitelka ZUŠ
Louny. Téměř zcela zaplněné hlediště Vrchlického divadla si vyslechlo Danielem Dobiášem zhudebněné středověké texty, jejichž interpretace
se ujali žáci a učitelé ZUŠ Louny, Daniel Dobiáš
a Táňa Fischerová. Nahrávku realizoval Jiří Soukup, učitel ZUŠ. Finančně projekt podpořili: Státní fond kultury ČR, Ústecký kraj, a Nadace Živost umělce. Všichni, kdo se na CD Mistrům
Janům podíleli, věří, že se bude líbit a že jistě Zdeněk Šesták nadšeně poděkoval všem organipotěší hodně lidí i pod vánočním stromečkem.
zátorům i účinkujícím. Projekt podpořili: Město
Druhý koncert pořádala ZUŠ Louny spolu Louny, Ústecký kraj, Nadace Život umělce a StátJindřiška Riedlová
s občanským sdružením Stopy v sobotu 7. listo- ní fondu kultury ČR.

Po koncertě nám biskup David Tonzar napsal:

Lucemburské Louny 2016.
Přeji Vám všem
KRÁSNÉ VÁNOCE A POHODOVÝ ROK 2016.
Jindřiška Riedlová

(…) já jsem zažil také krásný večer a rád bych se příště též zúčastnil, budete-li něco takového pořádat. CD jsem v autě na Moravu přehrál asi 3x a od té doby celkem asi 30x. I doma. Jsem takový konzervativní, tak když se mi něco líbí, poslouchám to stále!
DĚKUJEME

B e t l é m y v ž i v o t n í v e l i ko s t i b u d o u z d o b i t L o u n y
Žáci výtvarného oboru ZUŠ
Louny již téměř měsíc připravují Vánoce. Malují postavy
betléma v životní velikosti na
překližku. Práce to opravdu
není jednoduchá. Nejdříve
žáci nakreslili návrhy postav
– Marie, Josefa, malého Ježíška, tří králů, hudebníků,
a dalších, nechybějí ani pasáček s malým stádem ovcí.
Podle nejlepších návrhů pak
byly vyřezány desky a nyní
žáci malují veliké postavy. Na
betlému pracují žáci všech
oddělení pod vedením tří učitelek Jany Marešové, Soni Racety
a Jindřišky Riedlové. Betlém pak bude zdobit Mírové náměstí
v Lounech u vánočního stromečku během celého adventu a Vánoc.

Betlém v životní velikosti není prvním betlémem žáků ZUŠ Louny.
V loňském roce žáci vyráběli betlém v životní velikosti technikou
slámování
a následně
postavy
oblékli do
šatů, které
ušili z plátna a juty.
Tento slaměný betlém bude
v letošním
roce vystaven
v kostele
Církve československé husitské v Lounech.
Jindřiška Riedlová

Květiny k narozeninám—děti Zdeňku Šestákovi
V úterý 27. října 2015 byl v chrámu sv. Mikuláše v Lounech rozbalen druhý narozeninový dárek pro hudebního skladatele Zdeňka
Šestáka od ZUŠ Louny
a občanského sdružení
Stopy. V podvečer se
zde konala vernisáž
vý sta vy
K vět in y
k narozeninám. Žáci
výtvarného oboru ZUŠ
Louny pod vedením
Jindřišky
Riedlová,

Soni Racety a Jany Marešové namalovali sérii obrazů s květinovým
motivem a tuto výstavu v rámci projektu Narozeninový dárek,
věnovali oslavenci.
Vernisáž zahájil flétnový soubor Flauti di Luna pod vedením pana
učitele Jana Krtičky, v kulturní části večera dále vystoupili žáci Tadeáš Racety a Eliška Drbohlavová z pěvecké třídy paní učitelky
Marcely Brýdové.
Ředitelka ZUŠ Louny Jindřiška Riedlová v úvodním slovu hovořila
o historii vzniku této výstavy a celého projektu, jehož součástí byl
i Slavnostní koncert 7. listopadu a beseda se skladatelem 10. listopadu na sále školy. Projekt podpořili: Město Louny, Ústecký
kraj, Nadace Život umělce a Státní fond kultury ČR.
Ivana Derflerová

Potěšte své blízké dárkem ze ZUŠ Louny
Kromě naše nového CD Mistrům
Janům, je stále
v prodeji i loňské
úspěšné dvojcédéčko České
Vánoce. Zaposlouchejte se do
vánočních koled,
které nazpívali
žáci a učitelé Základní umělecké
školy Louny.

•

Louny město Louny
Dále škola prodává omalovánky, pexesa, pohledy nebo kalendář na rok 2016.
Dárky si můžete
prohlédnout a zakoupit na lounském
náměstí, kde bude
mít naše škola stánek během adventu—29. listopadu,
6. prosince, 13. prosince a 19. prosince
nebo v kanceláři
školy .
Naše škola vydala několik publikací:
Na stánku budou v
•
Ilustrované Pověsti a historické příběhy z Lounska prodeji i keramické
Květy Marešové
předměty, které
•
Pro nejmenší publikace Děti dětem a Děti dětem— vyráběli žáci naší školy a také „zuškový“ svařák.
hrajeme si
•
Sbírku básní Mi(y)dlení naší učitelky Mileny SyrovátPřijďte si na náměstí společně s námi
kové (Nečesané)
užít adventní čas.

Advent se ZUŠ Louny— k Vánocům patří tradice
Začátek školního roku už je dávno za námi a opět nastává nejkrás- Janům, které ještě voní novotou.
nější období v roce. Čas těšení se, čas očekávání, chvíle pro velká A pak už se série vánočních koncertů rozjede, můžete se těšit na
i malá přání. Ano, už tady máme Advent.
Základní uměleckou školou Louny se již ozývají vánoční písně
a koledy, připravují se adventní a vánoční koncerty a vystoupení.
Celý maratón akcí, který je pro nás s tímto obdobím spojen. Začíná již o posledním listopadovém víkendu a končí těsně před Štědrým dnem. V sobotu 28. listopadu reprezentuje pěvecký sbor
Carmen vedený sbormistryněmi Kateřinou Štolovou a Renatou
Friedlovou na koncertě Euroregionu v německém Augustusburgu.
Pěvecký sbor Sboreček vedený Evou Kleinovou a zpěvačky ze třídy
Veroniky Studené rozsvěcují hned několik vánočních stromů
v okolních obcích. Tato velká událost čeká město Louny v neděli
29.11., kde v rámci slavnostního programu vystoupí pěvecký sbor
Pastelka vedený Janem Krtičkou,dívčí komorní sbor Iluze vedený
Veronikou Studenou se sólistkami a pěvecký sbor Sboreček vedený Evou Kleinovou.

třídní vánoční koncerty Marcely Brýdové, Jaroslavy Sejvalové
Výtvarný obor ZUŠ Louny vyrobil Betlém v životní velikosti, který
a Jaromíra Laksy. Na tradiční varhanní koncert, na který vás zveme
bude zdobit náměstí a poprvé se představí právě při této slavv pátek 11.12. od 17.00 hod.. Letošní regionální festival sborového
nostní příležitosti. Po celou dobu adventních akcí, které se budou
zpěvu Dokud se zpívá se také oblékne do vánočního v pondělí
14.12. v Postoloprtech.
Dechový orchestr pod vedením Jaromíra Laksy zve veřejnost na
dvě své tradiční akce do Vrchlického divadla, tou první je v sobotu
12.12. Koncert Dechového orchestru a tou druhou je v sobotu
19.12. Rybova Česká mše vánoční.
Měsíc prosinec je časem tradičních setkání s rodiči při společném
tvoření s našimi nejmenšími. V pondělí 7.12. budou se svými rodiči společně tvořit žáci Předkolečka předškoláků a o týden později,
v úterý 15. 12. po Vernisáži výstavy Zima, budou společně tvořit
rodiče a žáci Kolečka předškoláků. A současně se pokusíme založit
tradice nové. V sobotu 19. prosince ozdobí svým zpěvem Vánoce
v muzeu pěvecké sbory Skřivánci a Notičky pod vedením K. Štolové a R. Friedlové a Advent očima dětí na Novém Hradě v Jimlíně
dívčí komorní sbor Iluze pod vedením Veroniky Studené a dětský
sbor Pastelka Jana Krtičky, v sobotu 12. prosince.
letos ve městě konat, bude mít ZUŠ Louny svůj prodejní stánek. Na všechny naše akce vás co nejsrdečněji zveme. Na všechny naše
V něm si můžete zakoupit mj. i dvě CD, která ZUŠ Louny vydala. příznivce se moc těšíme a doufáme, že vám zpříjemníme toto
České Vánoce, které je plné krásných vánočních koled a Mistrům krásné a kouzelné období.
Ivana Derflerová

Carmen a Kvítek v Praze na slavnostním koncertu v Sále Martinů
V pondělí 2. listopadu se konal v Praze v Sále Martinů
(Lichtenštejnský palác, Hudební akademie múzických umění na
Malostranském náměstí) slavnostní koncert z cyklu „Skladatelé
dětem – děti skladatelům“. Byl věnován především vzpomínce na
již zesnulého skladatele Pavla Jurkoviče a také žijícím českým skladatelům. Koncert pořádala Společnost českých skladatelů, člen
Asociace hudebních umělců a vědců. Díky tomu, že Dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny nastudoval spolu s Dětským pěveckým sborem Kvítek Louny některé písně Zdeňka Šestáka (citolibského rodáka, skladatele a propagátora citolibských
mistrů) a Pavla Jurkoviče, byly oba
sbory společně pozvány, aby písně
v nádherném Sále Martinů provedly.
Na koncertu byl přítomen osobně
i pan Zdeněk Šesták se svou dcerou,
varhanicí, Marií Šestákovou. Sbormis-

tryním i klavíristce jako poděkování předal květiny.
Oba sbory pod vedením Kateřiny Štolové, Renaty Friedlové
(Carmen) a Lenky Petržilkové (Kvítek) doprovodila na klavír Jitka
Sedláčková (učitelka ZUŠ). Spolupracující lounské dětské sbory
provedou písně letošního jubilanta Z. Šestáka i na dalších koncertech v Lounech.
Kateřina Štolová

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI PROSINCI 2015
Čtvrtek

3. 12. 2015

17:00

sál školy

Vánoční koncert plný sólistů. Dechový orchestr ZUŠ Louny zahraje
pod taktovkou Jaromíra Laksy. Vstupné 60,- Kč

Vánoční rozjímání
Třídní koncert žáků pěvecké třídy Marcely Brýdové.
Pátek

4. 12. 2015

18:30 – 19:30

Sobota

12. 12. 2015

16:00

Nový hrad Jimlín

Advent očima dětí

Postoloprty

Koncert k svátku sv. Barbory

V zámecké kapli vystoupí dívčí komorní sbor Iluze vedený

Na tradičním svátečním koncertu vystoupí jako host sbor Carmen

Veronikou Studenou a dětský sbor Pastelka Jana Krtičky.

pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové.
Úterý

7. 12. 2015

14:45

Pondělí

14. 12. 2015

sál školy

17:00

Postoloprty

Dokud se zpívá

Tvoříme s rodiči—Předkolečko předškoláků

Tradiční regionální festival pěveckých sborů. Letos s netradičním

Na společné hodině Vás necháme nahlédnout do naší "kuchyně"

vánočním nádechem.

výuky Předkolečka předškoláků.
Středa

9. 12. 2015

17:30

Úterý

8. 12. 2015

Městská knihovna

16:00

sál školy

Vernisáž výstavy Zima

Česko zpívá koledy

Vystavují nejmladší žáci školy z projektů Předkolečko a Kolečko

Žáci školy vystoupí na již pátém ročníku akce pořádané regionál-

předškoláků.

ním deníkem.
Čtvrtek

10. 12. 2015

Úterý

16:30

8. 12. 2015

sál školy

Vánoční setkání

Tvoříme s rodiči—Kolečko předškoláků
Čtvrtek

slavy Sejvalové a dechové třídy Jaromíra Laksy.
11. 12. 2015

17:00

Kostel CČSH

Už to zvoní, už to cinká
Adventní koncert varhaníků a varhanistek ze tříd Ivany Derflerové, Martiny Podané, zpěvaček Veroniky Studené, Marcely Brýdo12. 12. 2015

08:00

Lomnice n/Popelkou

Národní twirlingový pohár třídy B a C
Poprvé rozděleny kategorie B a C od kategorie A.
Sobota

12. 12. 2015

14:00

Vrchlického divadlo

Koncert Dechového orchestru ZUŠ Louny

17. 12. 2015

16:30

sál školy

III. žákovský koncert - vánoční
Představí se žáci hudebního a literárně dramatického
oboru školy.
Sobota

19. 12. 2015

11:40

Oblastní muzeum

Adventní jarmark

vé a recitátorů Mileny Syrovátkové.
Sobota

sál školy

Společná hodina žáků s jejich rodiči proběhne po vernisáži.

Čas adventní zpestří svým vystoupením žáci z klavírní třídy JaroPátek

16:30

Vystoupí dětské pěvecké sbory Notičky a Skřivánci ZUŠ Louny
vedené Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou.
Sobota

19. 12. 2015

18:00

Vrchlického divadlo

Česká mše vánoční
Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby zpříjemní adventní čas Dechový orchestr ZUŠ Louny pod vedením Jaromíra Laksy.

Česko zpívá ko ledy

Beseda se skladatelem

Ve středu 9. prosince zveme všechny milovníky vánočních koled
do atria Městské knihovny, kde proběhne tradiční akce Česko zpívá koledy. Celý program začne v 17.00 hod. a vystoupí v něm hudební skupina The Blueberries pod vedením Jana Stehlíka a pěvecké sbory Notičky, Skřivánci a Carmen pod vedením K. Štolové
a R. Friedlové,kteří provedou svůj vánoční program. Společné zpívání koled všech zúčastněných začne v 18.00 hod. Přijďte si zazpívat krásné české vánoční koledy.
Ivana Derflerová

V úterý 10. listopadu Základní umělecká škola Louny rozbalila
poslední z narozeninových dárků pro hudebního skladatele
Zdeňka Šestáka. Projekt Narozeninový dárek, který realizovala
Základní umělecká škola Louny ve spolupráci s občanským sdružením Stopy z.s.,byl věnován 90.narozeninám tohoto významného rodáka z nedalekých Cítolib.
Poslední dárek byl však odlišný od těch předešlých, kterými jsme
obdarovávali my Z. Šestáka. V koncertním sále ZUŠ Louny se
konala beseda ,jejímž hlavním protagonistou byl právě Z. Šesták.
Takže obdarovanými jsme vlastně tentokrát byli my. Besedu
jsme pořádali ve spolupráci s Nadačním fondem V.B. Kopřivy
z Cítolib. Žáci a učitelé školy a široká veřejnost tak měli jedinečnou příležitost poslechnout si životní příběh a vzpomínky hudebního skladatele a zeptat se ho na vše, co je zajímá. A zájem byl
opravdu veliký. Zdeněk Šesták velice zajímavě vyprávěl, odpovídal na všechny dotazy . Moc děkujeme :-)
Ivana Derflerová

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ VSTUP
DO ROKU 2016 VÁM PŘEJE CELÝ
KOLEKTIV ZUŠ LOUNY.

