UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI LEDNU 2016
Středa 6. 1. 2016

17:00

Klubovna Luna

Poselství Karla IV.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Školní kolo soutěže MŠMT – keyboardy a komorní
hra s převahou dechových nástrojů

Zahájení projektu Lucemburské Louny 2016 k oslavě 700. výročí
narození Českého krále a císaře říše Římské Karla IV. Spolu

Čtvrtek 21. 1. 2016

s Danielem Dobiášem a Táňou Fischerovou bude zpívat pěvecký

16:30

sál školy

Novoroční muzicírování

sbor ZUŠ Louny, Carmen pod vedení Kateřiny Štolové a Renaty

Na třídním koncertě vystoupí žáci Josefa Gunára.

Friedlové.

Leden 2016

OBČASNÍK

Do projektu jsou zapojeni - Oblastní muzeum v Lounech, Okresní státní archiv Louny, Základní umělecká škola Louny, Stopy,
z.s., Městská knihovna Louny a Městské informační centrum.

Pátek

22. 1. 2016

15:00

Hluk

Mistrovství ČR 2016 v twirlingu
Mažoretky Lenky Havlištové pojedou na Mistrovství ČR v twir-

Sobota 9. 1. 2016

15:00

Smolnice

lingu s možným postupem na Mistrovství Evropy.

Novoroční koncert
Na slavnostním novoročním koncertu ve Smolnici vystoupí také
Dětský pěvecký sbor Carmen pod vedením Kateřiny Štolové a
Renaty Friedlové.

Pondělí 25. 1. 2016

16:30

sál školy

Klavírní setkání pro malé i velké
Setkání žáků klavírní třídy Jaroslavy Sejvalové nad repertoárem
I. pololetí.

Čtvrtek 14. 1. 2016

16:00

Chrám sv. Mikuláše

Vernisáž výstavy Gotika

Středa 27. 1. 2016

Vystavují žáci z výtvarné třídy Jindřišky Riedlové.

16:30

sál školy

Poznáváme klávesy
Na třídním koncertě vystoupí žáci klavírní a keybordové třídy

Pondělí 18. 1. 2016

16:30

sál ZUŠ

Zdeňka Kohouta.

Pololetní žesťové hraní
Pololetní setkání žáků z dechové třídy Jaromíra Laksy.

Čtvrtek 28. 1. 2016

16:30

sál školy

IV. Žákovský koncert
Úterý

19. 1. 2016

13:00

sál školy

Představí se žáci hudebního a lit. dramatického oboru školy.

Sbor Carmen reprezentoval ZUŠ Louny na koncertě v Německu
V pořadí již 22. Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří /
Erzgebirge se letos konal 28. listopadu 2015, tentokrát v
kostele St. Petri v Augustusburgu. Sjelo se na něj mnoho
návštěvníků z okolí Augustusburgu i z Čech, aby si opět vychutnali tento tradiční koncert euroregionu. Sbory předvedly ve vysoké kvalitě rozmanitý repertoár, od tradičních, křesťanských vánočních písní, lidových písní až po interpretaci
moderních skladatelů. Vyvrcholením koncertu pak byla společná adventní píseň všech sborů „Sind die Lichter angezündet“, kterou s nimi zpívali i návštěvníci koncertu. O úspěšný
program se postarala celá řada pěveckých sborů, jako byl
třeba sbor z Döbelnu pod vedením sbormistra Lucase Malika, dětský sbor Carmen z Loun pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové, pěvecký sbor Augustusburger Choryfeen pod vedením Rosemarie Landmannové, dětský sbor
Blecha z Postoloprt pod vedením MgA. Heleny Janiczkové,
dětský sbor Gymnázia Zschopau pod vedením Karl Melzera,
Smíšený sbor Třebívlice pod vedením PhDr. Martiny Zemanové, PhD. Zcela mimořádný úspěch měl sbor Vox Cantabilis

z Jirkova pod vedením MUDr. Sylvie Palkoskové. Starosta
města, pan Dirk Neugebauer, po koncertu vyjádřil přání, aby
mohl v Augustusburgu znovu hostit Adventní koncert nebo
jinou kulturní akci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Podle mnohaleté tradice se adventní koncerty ale konají střídavě na obou stranách euroregionu.
Kateřina Štolová

Vážení žáci, rodiče a příznivci školy, vítám Vás v
novém roce a přeji Vám, ať
je pro Vás rok 2016 úspěšný.
Naše škola má na
rok 2016 veliké plány. Vedle kvalitní výuky a již tradičních akcí připravujeme
také několik rozsáhlých
projektů. Spolu s dalšími
organizacemi města jsme
se zapojili do oslav 700.
výročí narození Karla IV.,
které jsou v Lounech pod
názvem „Lucemburské
Louny 2016“. V souvislosti
s tím připravujeme vydání
nového CD. Dále budeme
pokračovat na projektu
roku 2015 o Zdeňku Šestákovi, kde také natočíme
CD s jeho skladbami.
Kulaté výročí— desátý ročník festivalu „Hrajeme s
Orffem“ také chceme pojmout slavnostněji.
Osvědčila se nám i spolupráce se spolkem Stopy, se
kterým budeme i nadále
spolupracovat .
Zároveň vrcholí také příprava na soutěž ZUŠ,
která je v letošním roce
vypsána pro LDO , komorní
uskupení a sbory. Pevně
věřím, že se nám vše podaří tak, abychom mohli být
spokojeni a na své žáky i
celou školu pyšní. Jindřiška
Riedlová, ředitelka školy

Rok 2016 je také pro ZUŠ ve znamení Karla IV.
Úryvek z poselství Karla IV. krále českého a císaře římského:
…co je platna urozenost nebo hojnost věcí, není–li přidáno čisté svědomí s pravou vírou. Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože se svatými budete svatí
a se zkaženými zkažení, neboť hřích je nakažlivou nemocí. Jakkoliv je lidské hřešení,
přece je ďábelské v hříchu setrvávat. Nepopřávejte u sebe hněvu, ale mírnosti, neboť
mírnost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností. Nezáviďte jeden druhému, ale
mějte raději lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť….
Ve středu 6. ledna 2016 byl v Klubovně Luna zahájen projekt Lucemburské Louny 2016, který bude připomínat letošní 700. výročí narození Karla
IV. Stejně tak jako v projektu Husovy
Louny 2015 se v tomto projektu sešly
ke spolupráci organizace města a připravily celoroční bohatý program.
První z těchto akcí tedy bylo Poselství Karla IV., se kterým do Loun
přijel hudební skladatel Daniel Dobiáš
a herečka Táňa Fischerová. Organizátory akce byla Znaše škola, která s oběma
protagonisty dlouhodobě spolupracuje,
městská knihovna a informační centrum.
Program byl opravdu důstojným zahájením
projektu. Středověké zhudebněné texty se
střídaly s texty připomínajícími odkaz samotného Karla IV. Bylo čteno z jeho slavné-

ho životopisu, poselství i odkazu budoucím
generacím, která jsou v kontextu dnešního
evropského i celosvětového dění stále aktuální. Spolu s Danielem Dobiášem a Táňou
Fischerovou vystoupil i pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny vedený Kateřinou Štolovou
a Renatou Friedlovou.
Ivana Derflerová

Stále je co vylepšovat
Konec kalendářního roku je vždy časem bilancování a předsevzetí do nového roku.
Jsme školou akční a stále se u nás něco děje. Koncerty, festivaly, výstavy, soutěže, divadelní představení a spousty dalších akcí.
K tomu všemu je potřeba mít skvělé pracovní zázemí a učební pomůcky. Ve druhém
poletí roku 2015 jsme zakoupili do hudebního obru keyboard Yamaha, bubny do pochodu a violoncello, pro výtvarný obor fotoaparát. Vzhledem k realizaci CD Mistrům

Janům bylo nutno technicky dovybavit také
nahrávací studio školy. Nové kostýmy má
hudební skupina The Blueberries a Morgan
a pěvecký sbor Sboreček. Nutně jsme také
museli vyměnit židle v koncertním sále. Bohužel se nám nepovedlo rozšířit naše prostory, co bychom v současné době asi potřebovali nejvíce. Stále je co vylepšovat, tak
máme plány do roku 2016.
Ivana Derflerová

Mažoretky ZUŠ Louny oslavovaly své úspěchy

Rok 2015 byl pro mažoretky ze ZUŠ Louny opravdu rokem
úspěšným. Z řady ocenění, které jednotlivé soubory získaly
z mnoha soutěží, kterých se účastnily. Lze vypíchnout ty mety nejvyšší, kterých bylo dosaženo. V dubnu účast Jany Svobodové a Marie Smetanové na Mistrovství světa v twirlingu
v kategorii rytmické sólo, povinné duo a sólo s dvěma hůlkami. Postup mažoretkového souboru Jasmínky z oblastního

do Zemského kola a meta nejvyšší ,
postup mažoretkového souboru Konvalinky na Mistrovství Evropy do italského Lignana. Vzhledem k tomu, že
Konvalinky mají 18 členek, nebylo
jednoduché sehnat finanční prostředky, aby se soubor mohl mistrovství zúčastnit. Chceme tímto ještě
jednou poděkovat za finanční podporu Ústeckému kraji, Městu Louny
a firmě Enerservis Chomutov. Bez
jejich nemalé finanční podpory by
nemohly Konvalinky na Evropu vyjet.
V kategorii exhibition obsadili krásné
4. místo a jejich cíl pro jaro 2016 je
jasný, postoupit na Mistrovství Evropy v Anglii.
V úterý 15. prosince tedy všechny
soubory zaslouženě prožily krásné vánoční setkání, které
v sále restaurace Stromovka připravily Konvalinky pro
všechny ostatní malé i větší mažoretky. Soutěžilo se ,tančilo
a žákyně tanečního oboru paní učitelky Lenky Havlištové si
spolu se svými rodiči užily spousty legrace a zábavy. Do nového roku jim přejeme mnoho úspěchů.
Ivana Derflerová

Už to zvoní, už to cinká
Už to zvoní ,už to cinká, tak začíná jedna stará španělská
koleda. V letošním adventu nesl tento název tradiční varhanní koncert, který pořádala naše škola ve spolupráci
s CČSH NO Louny.
V pátek 11. prosince se kostel CČSH v Lounech rozezněl,
jako již tradičně, krásnými tóny varhan, zpěvu a houslí. Jako
varhaníci a varhanice se zde představili žáci a žákyně
z klavírních tříd Ivany Derflerové, Martiny Podané, Aleny
Šefčíkové a Jaroslavy Sejvalové. Program netvořily pouze
vánoční písně a koledy, ale převážně skladby starých barokních mistrů. Zpěvem
se představily žákyně
z pěveckých tříd Veroniky Studené a Marcely Brýdové, jako hosté
vystoupili sourozenci
Natálie a Václav Kučerovi v komorní hře
housle a na klavír.
Přítomné v prostorách
kostela přivítala Helena Smolová, farářka
zdejší obce, a zmínila,
že
čas
strávený
s hudbou člověku život obohacuje a my
jsme tímto koncertem

dali takový malý vánoční dárek.
ZUŠ Louny má, díky spolupráci s CČSH NO Louny, varhany
zcela k dispozici a již tradičně zde pořádá dva slavnostní
varhanní koncerty ročně, vedle jiných akcí. I letošní adventní koncert měl krásnou atmosféru, kterou mluveným slovem podtrhla Milena Syrovátková. Vzhledem k tradici koncertů v těchto prostorách žáci již nástroj dokonale znají
a samostatně zvládají jeho obsluhu. Celkem vystupovaly tři
desítky žáků ZUŠ Louny, které přišel na odpolední zkoušku
podpořit starosta města Radovan Šabata. A my se musíme
pochlubit, že koncert se nám opravdu povedl a byl
krásnou adventní
akcí, které patřil
potlesk zcela zaplněného
kostela.
Sváteční atmosféru
doplnil slámovaný
betlém, vyrobený
žáky
výtvarného
oboru ZUŠ Louny,
který je v kostele
instalován.
Ivana Derflerová

Příprava Masopustního veselí je v plném proudu
Již III. ročník Masopustního veselí,
které pořádáme v sobotu 13. 2.
2016 na Statku Pohoda ve Skupicích začíná v 10:00 hodin. Připraven je bohatý kulturní program
a tvůrčí dílny pro děti. Ve stodole,
ve které se jindy vyrábějí čistírny
odpadních vod, se bude konat maškarní rej nejen pro děti, ale i pro
dospělé. Hrát bude Trio SAX vedené Zdeňkem Patrovským.
Průvod plný masek, do kterého jste
všichni zváni, vychází od Statku
Pohoda ve Skupicích ve 14:00 hodin tentokrát doprovázen souborem bicích nástrojů Superkus pod
vedením Jiřího Soukupa. Společně
projdeme obcí Skupice a vrátíme se
zpět do výchozího místa. Každý,
kdo přijde do průvodu v masce, dostane balónek. V čele
průvodu půjdou, stejně jako vloni, ozdobení koně manželů
Plotěných. V prvním ročníku jeli na koních čertice, ve druhém královny vil a ve třetím to budou barevní klauni.
Jitrnice a tlačenku budou před očima diváků vyrábět hned
od brzkého rána skupičtí obyvatelé vedení Vladivojem Holo-

POZVÁNÍ NA KONCERT
Jako každoročně, tak i letos čekají ZUŠ Louny
soutěže, které vyhlašuje MŠMT. V letošním školním
roce budou soutěžit hráči na keyboardy, komorní seskupení s převahou dechových nástrojů, pěvecké sbory
a literárně dramatický obor.
Jak vidno, je opravdu pestrá paleta soutěžících
a naši žáci se se svými učiteli již dlouho na toto klání
připravují. Školní kola soutěží proběhnou v měsíci lednu a na začátku února. Všichni žáci, komorní uskupení,
soubory a pěvecké sbory, které ve školních kolech budou úspěšní a půjdou ZUŠ Louny reprezentovat do dalších kol soutěží se představí veřejnosti na Koncertě

vítězů školního kola soutěže a komorních uskupení ve Vrchlického divadle v pondělí 8.února od
18.00 hodin. Mimo úspěšných soutěžících vystoupí
i ostatní komorní uskupení a soubory, které v naší umělecké škole působí.
Proto si vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat
na tento tradiční a velmi oblíbený koncert. Program
bude pestrý od klasických děl až po současnou hudbu
a jistě si každý najde žánr, který ho zaujme a bude se
mu líbit.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ivana Derflerová

chem. Zabíjačkové výrobky - ovar, jitrnice, jelítka, klobásky
a další pochoutky pak bude ještě teplé nabízet jeden z nejlepších odborníků Roman Voříšek z restaurace u Kaiserů
z Lenešic. Program bude ukončen v 17:00 hodin.
Přijďte, těšíme se na Vás!“ vzkazují organizátoři.
Jindřiška Riedlová

