UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI ÚNORU 2016
Středa

3. 2. 2016

18:00

Vrchlického divadlo

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ve 14:00 hodin masopustní průvod, maškarní rej, dílny pro děti,
bohatý kulturní program.

Třídní vystoupení LDO
Soubory Mileny Syrovátkové a Oksany Kaplanové LDO ZUŠ Louny se představí ve svých soutěžních vystoupeních.

Neděle

14. 2. 2016

16:30

sportovní hala

ELITERY
Pondělí

8. 2. 2016

18:00

Vrchlického divadlo

Každoroční pohárová soutěž.

Únor 2016

Koncert vítězů a komorních
Čtvrtek

uskupení ZUŠ Louny

18. 2. 2016

16:30

sál školy

Zahraji vám skladbičku…
Středa

10. 2. 2016

16:00

Vážení přátelé,

Představí se žáci z klavírní třídy Martiny Podané.

sál školy

Vernisáž výstavy Houby
Své práce představí žáci ze třídy Jany Marešové.

Sobota

20. 2. 2016

KD Zastávka

4. Ples muzikantů
Čtvrtek

11. 2. 2016

16:30

sál školy
Středa

Taneční hodinka u klavíru

24. 2. 2016

09:00

ZUŠ ŽATEC

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT - keyboardy a komorní soubory s převahou dech. nástrojů
připravili klavíristé a zpěváci ze třídy Jitky Sedláčkové a Kateřiny
Koncert složený ze skladeb různých tanečních rytmů si pro Vás
Štolové. Program zpestří zajímaví hosté a soubor Twisty VoIS.
Čtvrtek
Sobota

13. 2. 2016

10:00

Skupice

III. Masopustní veselí

25. 2. 2016

16:30

sál školy

V. žákovský koncert
Představí se žáci hudebního a literárně dram. oboru školy.

Třetí ročník setkání na statku, zabíjačka a zabíjačkové výrobky,

Gotika v Chrámu svatého Mikuláše v Lounech

držíte v ruce druhé
číslo Občasníku roku 2016.
Protože tento rok pro nás především ve znamení oslav 700.
výročí narození Karla IV., tak
Vám předkládáme, stejně jako
v předešlém čísle další úryvek
z poselství tohoto našeho velikána:
„Kdo nenávidí, není milován
a ve své zlobě zahyne. Kdo
však má lásku, je v ní potud,
je-li den.
Bude-li se chtít srdce vaše
povyšovat, pokořte se. Nechť
k vám nevkročí noha pýchy.
Pýcha je nemilá stvořiteli i lidem šlechetným, a proto nemá pyšný milosti ani u Boha,
ani u lidí.
Nebuďte rozmařilí v jídle a pití.
Ti lační, ti, jejichž bohem je
břich a jejich slávou a koncem
je hromadění hnisu.

ZUŠ Louny
ve spolupráci s Římskokatolickou církví
v Lounech připravila ve čtvrtek 14. ledna 2016 v Chrámu sv.
Mikuláše v Lounech vernisáž výstavy prací žáků výtvarného
oboru pod vedením Jindřišky Riedlové. Výstava „GOTIKA“
je součástí celoročního projektu školy „Poselství Karla IV“
a města „Lucemburské Louny 2016“.
Vernisáž zahájil děkan P. Werner Horák. Na flétny pak zahrál
soubor zobcových fléten „Flauti di Luna“ pod vedením Jana
Krtičky a na závěr zazpíval Jaroslav Parma a Eliška Drbohlavová, žáci učitelky Marcely Brýdové, které doprovodila Ivana Derflerová.
Celou výstavu připravilo pouze 11 žáků, které Jindřiška Riedlová představila a všem jako poděkování za krásnou půlroční práci předala kalendář školy na rok 2016. Poděkování patří především panu děkanovi Horákovi, že žákům ZUŠ Louny
umožnil vystavovat své práce v tak krásném a důstojném
prostoru, jakým je chrám sv. Mikuláše. Jindřiška Riedlová

SOUSTŘEDĚNÍ S JÓGOU pro dospělé
19.—21. 2. 2016 Mšené Lázně

OBČASNÍK

Zdržujte se od zahálky, aby vás
nestáhla svou tíží do prohlubně pekla. Střeste se všeho
hříchu v útlém věku, neboť
malá chyba na začátku, velikou bude na konci.

Sledujte internetové stránky školy:

www.zuslouny.cz

Budete-li nenávidět lakomství,
popluje vám bohatství. K němu
však nepřikládejte svých srdcí,
ale shromažďujte poklady
moudrosti, neboť v jejich vlastnictví je blaho panování. Lakomec však nepanuje, neboť je
poddán vládě peněz.“
Poselství je platné i pro naši
generaci.
Jindřiška Riedlová

Projekty naší školy pro rok 2016
Rok 2016 je věnován v České republice 700.
výročí
narození
Karla
IV.,
jedné
z nejvýznamnějších postav našich i evropských dějin. ZUŠ Louny připravila k tomuto
významnému výročí projekt Poselství Karla
IV., který se zapojuje do celoměstského projektu Lucemburské Louny 2016. V rámci tohoto projektu jsme připravili řadu výstav,
koncertů a tradiční Projektové dny pro MŠ
a ZŠ. Stěžejní součástí projektu je realizace
CD Poselství Karla IV., kterým navazujeme
na úspěšnou spolupráci s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem, křest CD proběhne ve čtvrtek 16. června 2016 od 18.00
hod. ve Vrchlického divadle v Lounech. Součástí projektu je rovněž účinkování pěveckého sboru Carmen v Německu a Maďarsku,
kam je do svého programu pozval právě
Daniel Dobiáš.
Dalším velkým projektem, který ZUŠ Louny

podala je již X. ročník festivalu sborového
zpěvu s využitím Orffova instrumentáře Hrajeme s Orffem. Samotný festival se uskuteční v sobotu 23. dubna 2016 ve Vrchlického
divadle v Lounech a přípravy na něj jsou již
nyní v plném proudu.
Rovněž jsme na Ministerstvu školství podali
projekt s názvem: K čemu Slunce, když není
den? Jehož obsahem je vytvoření výukového materiálu pro základní umělecké školy
v České republice na téma holocaust.
V neposlední řadě se nám podařilo navázat
spolupráci s německým Thumem a společně
jsme podali na Euroregion projekt Velikonoční tradice v Krušnohoří nejen o společném koncertování a setkávání.
Práce je před námi opravdu mnoho a my
doufáme, že všechny naše projekty budou
úspěšné.
Ivana Derflerová

V ZUŠ Louny proběhlo školní kolo soutěže ZUŠ
V úterý 19. ledna 2016 proběhlo v sále ZUŠ
Louny školní kolo soutěže ZUŠ, pořádané
MŠMT ve hře na elektronické klávesové
nástroje (keyboard) a v komorní hře
s převahou dechových nástrojů.
V poklidné atmosféře zahráli všichni soutěžící velmi dobře a porota složená z učitelů
soutěžících a vedení školy ocenila jejich výkony postupem do okresního kola, které se
koná ve středu 24. února 2016 v ZUŠ Žatec.
Ve hře na keyboard postoupili žáci paní
učitelky Aleny Šefčíkové: Tereza Fišerová,
Rostislav Popovič, Tereza Matějková, Vítek
Aulický a žák pana učitele Zdeňka Patrovského Lubomír Musil.
V komorní hře s převahou dechových nástrojů budou v okresním kole soutěže ZUŠ

Louny reprezentovat Trio di Luna ze třídy
Jana Krtičky, dále V-Trio Karla Vencoura
a Kvartet trubek Jaromíra Laksy.
Všem soutěžícím budeme moc držet palce
a přejeme v okresní konkurenci co nejlepší
umístění.
Zdeněk Patrovský

Masopustní veselí bude 13. února 2016
ZUŠ Louny, spolek Stopy, z. s. a společnost Hydroclar,s.r.o.,
V čele průspolečně připravují již třetí ročník Masopustního veselí na
vodu
Statku Pohoda ve Skupicích u Postoloprt , na sobotu 13.
půjdou,
února 2016. Den plný zábavy a jídla začíná v 10:00 hodin.
stejně jako
Připraven je kulturní program a tvůrčí dílny pro děti. V dílv
předenách děti dostanou možnost malovat na velkoplošný foršlých ročnímát, vyrobí si papírový květ nebo masku a naučí se několik
cích, koně
tanců. Pro dobrou zábavu a masopustní rej bude hrát Trio
manželů
SAX vedené Zdeňkem Patrovským.
Plotěných.
V prvním
Průvod masek vychází od Statku Pohoda ve Skupicích ve
ročníku jeli
14:00 hodin a tentokrát ho doprovodí soubor bicích nástrona koních
jů Superkus pod vedením Jiřího Soukupa. Společně projdeme obcí Skupice a vrátíme se zpět do výchozího místa. Kaž- čertice, ve druhém královny vil a ve třetím to budou ….
dé dítě, které přijde do průvodu v masce, dostane balónek. Přijeďte se podívat a uvidíte. Kostým pro koně a jejich jezdce tentokrát šijí budoucí krejčí a šičky z Obchodní akademie a Střední odborné školy gen. F. Fajtla, Louny. Jitrnice
a tlačenku budou před očima diváků vyrábět hned od rána
skupičtí pod vedením Vladivoje Holocha. Ochutnat bude
moci zabíjačkové výrobky - ovar, jitrnice, jelítka, klobásky
apod. od Romana Voříška. Program bude ukončen v 17:00
hodin. Projekt podpořil Ústecký kraj.
Když se řekne Masopust, představíme si - tanec, masky,
jídlo a pití, vepřové hody – veselí a dobrou zábavu. Takový bude třetí ročník Masopustního veselí, který se koná
v sobotu 13. února ve Skupicích u Postoloprt! Přijďte, těšíme se na Vás!“ vzkazují organizátoři.
Jindřiška Riedlová

Pozvání na koncert
Jak jsme vás již informovali,
školní kola soutěží jsou
v plném proudu a již známe i
jejich vítěze. Ti se vám spolu
s komorními uskupeními
Základní umělecké školy Louny představí na slavnostním
koncertě v pondělí 8. února
od 18.00 hod. ve Vrchlického
divadle v Lounech.
Vystoupí vítězové školních
kol
v
komorní
hře
s převahou dechových nástrojů, ve hře na keyboard,
ve
sborovém
zpěvu
a v neposlední řadě vítězové
školního kola literárně dramatického oboru ZUŠ Louny.
A protože je vítězů opravdu

hodně, nevešly se nám do
programu komorní soubory
školy.
Ale protože jejich koncert je
jedním z nejvíce oblíbených
v programu lounské ZUŠky,
nechtěli jsme vás o jejich
vystoupení připravit.
Ostatní komorní soubory,
které se nevešly do programu tohoto koncertu, se vám
představí v pátek 13. května
od 18.00 hod. rovněž na
slavnostním koncertě ve
Vrchlického divadle.
Na oba koncerty vás co nejsrdečněji zveme.
Ivana Derflerová

