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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Pondělí 3. 11. 2014 17:00 Městská knihovna Louny Pondělí 24. 11. 2014 17:00 Vrchlického divadlo

Babičky - sudičky – kmotřičky

Slavnostní koncert

Na vernisáži výstavy výtvarných prací se představí
se svými písničkami sbory Notičky a Skřivánci.

Koncert k oslavám 65. výročí založení školy.

Středa 26. 11. 2014
Neděle 9. 11. 2014

10:15

Kostel CČSH

Vernisáž výstavy "Žáci se představují"
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru pod
vedením Jindřišky Riedlové.
Středa 12. 11. 2014

17:00

sál školy

Vernisáž výstavy prací žáků Lenky Pihrtové.

Úterý 18. 11. 2014

17:00

Vrchlického divadlo

Oblastní festival pěveckých sborů pořádaný ve spolupráci se ZUŠ Postoloprty.
16:30

(MHD ZUŠ Louny)
Studentský projekt - představení za šest zkoušek Kateřiny Volánkové na motivy hry Radmily Adamové Holky Elky.
17:00

sál školy

Listopad 2014
Vážení přátelé,

učebna LDO

Bubnování a muzikohraní pro radost
Hrajeme na tradiční a lidové nástroje tady a teď
pod vedením Jaroslavy Sejvalové.
Sobota 29. 11. 2014 14:00 kulturní dům Postoloprty

Dokud se zpívá

Čtvrtek 20. 11. 2014

Vrchlického divadlo

Po sladkým se neumírá

Čtvrtek 27. 11. 2014

Umění ve fotografii

19:00

OBČASNÍK

Koncert Euroregionu Podkrušnohoří
ZUŠ Louny budou reprezentovat pěvecké sbory.
Neděle 30. 11. 2014 14:00 – 17:00 Mírové náměstí

II. žákovský koncert

Rozsvěcení vánočního stromu

Představí se žáci hudebního a literárně dramatického oboru školy.

Za ZUŠ Louny vystoupí komorní pěvecký sbor Iluze
se sbormistryní Veronikou Studenou a Morgan učitele Josefa Gunára.

Zveme vás na slavnostní koncert

Rozsvěcení vánočního stromu

Týden školy naruby, Týden otevřených dveří, Slavnostní průvod městem, to je především zábava pro naše žáky, jejich
rodiče a příznivce Základní umělecké školy Louny. Ale co by to
bylo za narozeniny, kdybychom nepředstavili to, čemu naše
žáky učíme.
V pondělí 24. listopadu od 17.00 hod. zveme všechny na Slavnostní koncert k 65. výročí založení ZUŠ Louny. Uvidíte žáky
tanečního oddělení Lenky Havlištové a Miroslava Stehlíka,
pěvecké sbory Pastelka, Sboreček, Skřivánci a Notičky, hudební skupinu Morgan, školní orchestr Twisty VoIs a Dechový orchestr Základní umělecké školy Louny. Dále se představí žáci
literárně dramatického oboru paní učitelky Mileny Syrovátkové. Program je velice pestrý a představuje výsledky vzdělávání
našich žáků v kolektivní výuce. Bude nač se dívat a co poslouchat, srdečně vás zveme.
Ivana Derflerová

Jako již tradičně proběhne v Lounech o první neděli adventní
— 30. 11. 2014 Rozsvěcení vánočního stromu. A jako již tradičně Základní umělecká škola Louny bude při tom.
Odpolední bohatý program zpříjemní svým vystoupením dívčí
komorní sbor Iluze pod vedením Veroniky Studené a školní
skupina Morgan pod vedením Josefa Gunára.
Základní umělecká škola Louny se představí návštěvníkům
akce u svého stánku, který bude umístěn na náměstí. V něm si
můžete zakoupit knížky a další tiskoviny, které škola vydala a
které se mohou stát milým vánočním dárkem. Pokud vše
dobře dopadne, budete si moci zakoupit vánoční CD České
Vánoce, které nahráli žáci a učitelé ZUŠ Louny. A protože jsme
zvyklí vždy připravit i něco navíc. Můžete si u našeho stánku
namalovat zvoneček nebo stromeček, který pro vás vyrobilo
naše výtvarné oddělení.
Ivana Derflerová

jak již víte, tento školní
rok je pro Základní
uměleckou školu Louny
velice významný. Škola
slaví 65. výročí svého
založení. A jak jsme
dopředu avizovali,
v souvislosti s těmito
oslavami je připravena
celá řada kulturních
akcí. Jednou z nich měl
být i Společenský večer
v nově zrekonstruované Zastávce. 22. listopadu jsme chtěli společně s ostatními dvěma základními školami
oslavit naše narozeniny. Z technických důvodu jsme však nuceni
tento Společenský večer přesunout až na
sobotu 21. března
2015. Děkujeme za pochopení.
ZUŠ Louny

Máme Mistry Evropy 2014!

Foto : Veronika Liptáková
Ve čtvrtek 2. 10. 2014 vyjela výprava ze ZUŠ Louny na Mistrovství Evropy mažoretek NBTA, které se letos konalo
v Chorvatském městě Slavonski Brod. Po 15h cesty
v autobuse dojela naše dámská výprava do Chorvatska před
halu, kde se Mistrovství konalo. Od 9h jsme měly prostorovou zkoušku a music test. Pak jsme celý den trávily ve Slavonskim Brodu, protože zahajovací ceremoniál byl až od 18h.
V hale probíhaly prostorové zkoušky ostatních zemí a tak
jsme pobývaly venku, počasí nebylo nic moc.
Zahajovací ceremoniál byl úžasný. Pak nás čekala cesta do
hotelu, který byl vzdálen 93km. Sobota byla pohodová, protože naše dua vystupovala až v neděli. Tak jsme si užívaly
podívanou a fandily ostatním účastníkům z naší země.
V neděli ráno od půl deváté probíhala soutěž dua
s rekvizitami děti a junior mladší. V této kategorii za ZUŠ Louny soutěžily Jana Svobodová a Marie Smetanová a ještě dal-

ších 13 párů z jiných zemí. Jája
s Májou sjely své duo na téma
Pearl Harbor skvěle a jejich vystoupení mělo úžasný aplaus.
V 11h přišla na řadu dua
s rekvizitou senioři a junior starší.
Tady za ZUŠ soutěžily Markéta
Ondráčková a Kateřina Tužilová
v silné konkurenci dalších 20ti
párů z jiných zemí. Byla to jejich
první účast na Mistrovství Evropy
a na jejich vystoupení byla bohužel znát tréma. Není se čemu divit, na tak obrovskou porotu
a publikum nejsme vůbec zvyklé.
Trochu hůlky popadaly, ale se
svým Naganem rozhodně žádnou
ostudu neudělaly. V půl osmé
začalo konečné vyhlašování výsledků. Češi všeobecně měli dobré
výsledky, což je moc dobře. A naše zástupkyně Markéta s Kačkou
skončily na 13. místě a Jajá
s Májou si vybojovaly titul MISTŘI
EVROPY v assesories duo Caddete
a s tím i každá krásný pohár.

Jájo, Májo, Kačko a Maky
moc děkujeme za vaši píli
a vytrvalost.
Jste naprosto úžasné.

POZVÁNKA NA STATEK POHODA DO SKUPIC
V letošním roce budete moci Statek Pohoda do Skupic přijet ještě
dvakrát, a to v sobotu 13. prosince na "České vánoce"

a 31. prosince na" Skupický silvestr".

Lenka Havlištová

ZUŠ LOUNY VYDÁVÁ CD

Představujeme učitelku naší školy paní Milenu Syrovátkovou
Neumím psát životopis
Jsem učitelkou literárně dramatického oboru již od minulého století. V podstatě jsem
nikdy nechtěla být ničím jiným než učitelkou, ale k
„dramaťáku“ jsem se dostala
přes učitelství na 1. stupni
základní školy. V lounské ZUŠ
jsem začínala před šestnácti
lety se dvěma hodinami týdně se skupinou deseti žáků.
Je milé, že dvě žákyně chodí
do LDO dodnes, což svědčí
o malé fluktuaci v tomto oboru. Vypisovat všechny úspěchy, které nás za tu dobu
potkaly, je téměř nemožné.
V uměleckém přednesu se lounští recitátoři stali celorepublikovým pojmem,
o čemž svědčí sedm finále Dětské scény a hlavně meta všech přednašečů – celorepublikové finále zuškové soutěže, které se konalo dříve jednou za šest let, nyní
jsme si vymohli častější klání a v roce 2010 jsme přivezli čtyři kovy nejcennější
a v roce 2014 jsme měli v Uherském Hradišti dva úspěšné recitátory. Těžiště naší
práce je ovšem v souboru, takže se snažíme na jevišti předvést malá dílka
s nejmenšími i velká díla s největšími. Není úplně zvykem, že LDO ZUŠ premiéruje pravidelně velké činohry pro veřejnost, ale nám se to zatím daří. Mezi nejúspěšnější kusy patřila Plešatá zpěvačka, Otrantský zámek, Všechno na zahradě,
Andělé všední i nevšední, nyní jsme si kousli do shakespearovského koláče se
Snem noci svatojánské. Podílíme se ovšem i na komponovaných programech
a koncertech ZUŠ Louny, moderujeme akce, vypisujeme a účastníme se literárních soutěží, pracujeme s projektem Čtenář na jevišti, naši žáci píší a svou tvorbu
s učiteli konzultují.
A já? Je mi ctí uvádět zuškové koncerty a různé akce a podílet se na jejich drama-

turgii a organizaci. Jsem pyšná na to, že
ZUŠ Louny vydala mou sbírku básní Mi(y)
dlení (která je mimochodem stále k mání
v kanceláři ZUŠ), píšu scénáře, s hrdostí se
dívám na své žáky, kteří si již režírují vlastní
představení, či hrají v ochotnických a profesionálních souborech.
Neměl tohle být životopis? Narodila jsem
se, vystudovala jsem, učila jsem a učím,
jsem šťastně vdána (ta změna jména není
náhoda), obě mé dcery učí, obě má vnoučata se učí dívat na svět, když nečtu, tak
píšu, aby měli co číst ostatní. Chodím ráda
do divadla (to, že tam pracuji, také není
náhoda), baví mě sledovat svět a lidi nejen
na jevišti. Něco osobního? Že by báseň?
Máte ucpané srdce
Máte ucpané srdce,
řekl doktor,
který vypadal jako Ir, ale nebyl…
Na šesti monitorech běží film,
který mohl být baladou, ale nebyl…
Měla jsem srdce naplněné po okraj láskou,
strachem, nenávistí…
A mám ho pořád….
Jen láska dostala darem silnější rourku.
(79 dní po infarktu)
Milena Syrovátková

Na betlém v životní velikosti se přijeďte podívat do Skupic

Na konci měsíce října pozvala společnost Hydroclar,s.r.o.
a občanské sdružení Stopy, o.s. žáky výtvarného oboru ZUŠ
Louny na Statek Pohoda do Skupic.
Žáci zde během celého dne vyráběli technikou slámování betlém v životní velikosti. Následně postavy oblékli do šatů, které
ušili z plátna a juty.
Ve Skupicích pracovalo pod vedením učitelek Soni Racety
a Jindřišky Riedlové téměř 30 dětí. Akce je součástí projektu,
který je podporován Ústeckým krajem a Státním fondem ČR.
Některé postavy, jako např. Marii, Josefa a Ježíška žáci vyrobili
slámováním úplně od začátku. Jiné postavy použili již hotové,
jako například tři krále, pastýře, selky, děti a spoustu zvířátek,

které jen opravili a ušili jim
oblečení. Ty ve Skupicích vyrobilo přes 70 žáků základních
uměleckých škol z celého regionu - ze ZUŠ Chomutova, ZUŠ
Teplic, ZŠ a ZUŠ Libochovic,
ZUŠ Postoloprt a SpZŠ Loun již
na jaře tohoto roku. Děti tak
dostaly možnost vyrábět betlém netradičním způsobem,
který by se do školní třídy rozhodně nevešel. Den se opravdu
vydařil, všem se práce líbila.
Tento veliký slámovaný betlém, který se skládá z 30 postav
a zvířátek, ještě spolu s dalšími betlémy si budou moci prohlédnout návštěvníci akce ČESKÉ VÁNOCE NA STATKU, která
se koná v sobotu 13. prosince 2014 ve Skupicích. Vánoce na
Statku Pohoda jistě budou stát za návštěvu, kromě výstavy
betlémů, celodenního kulturního programu a tvůrčích dílen
pro děti, zde bude medvídek Jaroslava Káni křtít vánoční CD
Základní umělecké školy Louny.
To vše jistě bude stát za výlet.
Jindřiška Riedlová

Ro k české hudby na Lo u nsku
V pondělí 13. října hostilo Vrchlického divadlo v Lounech Galakoncert k Roku české hudby. Záštitu nad koncertem převzal
hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček.
V rámci své spolupráce na projektu Rok české hudby na Lounsku koncert uspořádalo občanské sdružení Stopy a Základní
umělecká škola Louny. A bylo opravdu nač se dívat a co poslouchat. Program byl plný krásné hudby. Své taneční umění
zde představili žáci pana učitele Miroslava Stehlíka a v sólovém
vystoupení bylo možno vidět i samotného pana učitele.
Rovněž zahrálo kvarteto zobcových fléten Collegium Flautini
Jany Sečanské. Nejobsažnější část programu představovala
vystoupení pěveckých sborů. Ze ZUŠ Louny se představil dětský pěvecký sbor nejmenších žáčků školy Pastelka pod vedením Jana Krtičky, dětský pěvecký sbor Carmen pod vedením
Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové a dívčí komorní sbor Iluze
pod vedením Veroniky Studené. Hosty koncertu byl pěvecký
sbor Bublinky ze Základní školy Prokopa Holého, pěvecký sbor
Kvítek pod vedením Lenky Petržilkové, Ročovský oktet pod
vedením Karla Chlouby, pěvecký sbor Harmonie pod vedením
Jiřího Kurky a Lounský chrámový sbor pod vedením Petra Bernarda. Všichni vystupující přednesli písně českých autorů. Krás-

nou tečkou na závěr byla Píseň česká od Bedřicha Smetany,
kterou společně zazpívaly spojené sbory dospělých zpěváků.
Galakoncert byl opravdu důstojnou oslavou Roku české hudby.

DĚKUJEME
Nadaci Život
umělce, Ústeckému kraji a Městu Louny, kteří
tento projekt finančně podpořili.
Ivana Derflerová

N a d ě l t e s i Č e s k é vá n o c e
České Vánoce je název CD, které vydává Základní umělecká
škola Louny ke svému 65. výročí založení v rámci projektu
„Rok plný české hudby“.
Již v loňském školním roce jsme uvažovali o tom, že by bylo
velice milým vánočním dárkem CD, které by nazpívali naši žáci,
a jeho obsahem by byly české vánoční koledy. Vzhledem
k tomu, že se organizačně jedná o velice složitou záležitost,
začala se celá akce připravovat již koncem února. Jistě bylo
velice úsměvné slyšet z otevřených oken školy v květnu a červnu vánoční koledy. Ale naši žáci a jejich učitelé se již pilně připravovali k realizaci nahrávky.
Interpreti a skladby prošli výběrem a na CD bylo tedy vybráno
to nejlepší. Samotná realizace byla zařazena na měsíc září,
a tak podzimní soustředění pěveckých sborů bylo věnováno
vánočním koledám, Týden školy naruby, který byl součástí
oslav 65. výročí založení ZUŠ Louny, byl plný vánočních melodií
a Vánoce prostě v Základní umělecké škole Louny byly v plném
proudu již od 1. září.
Nahrávka byla pořízena v kostele sv. Bartoloměje na Smolnici,
který byl za tímto účelem vybrán z několika variant. Vyhovoval
krásnou akustikou, klidem a tichem a v neposlední řadě svými
varhany. Nahrávání bylo velice složité a ten kdo ho absolvoval,
ví, jak moc náročné. Každé šustnutí, pohyb citlivé mikrofony
sejmuly a muselo se vše opakovat znovu, dokud nebyla nahrávka zcela čistá.

Největší díl práce nyní čeká na pana učitele Jiřího Soukupa,
který celou nahrávku pořizoval a v současnosti jí zpracovává
tak, aby CD bylo připraveno k vydání. Oficiálně bude repertoár,
který obsahuje, představen ve Vrchlického divadle ve středu
3. prosince od 18.00 hod., koncert nese název České Vánoce.
Křest CD proběhne v sobotu 13. prosince ve 14.00 hod.
v rámci Českých Vánoc na statku Pohoda ve Skupicích.
Na závěr se sluší poděkovat. Především
všem učitelům, kteří své žáky skvěle
připravili, Státnímu fondu kultury, který
realizaci tohoto projektu finančně podpořil a Spolku pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici, který nám
ochotně zapůjčil kostel k realizaci nahrávky.
Ivana Derflerová

Za operou přijeli diváci na Statek Pohoda do Skupic
V sobotu 11. října se na Statku Pohoda ve Skupicích konal koncert operních árií, který uspořádalo občanské sdružení Stopy,
o.s., Základní umělecká škola Louny a firma Hydroclar,s.r.o.
Výběr ze slavných českých oper - z Rusalky a Jakobína od Antonína Dvořáka a z Prodané nevěsty od Bedřicha Smetany
zpíval dětský pěvecký sbor Carmen Základní umělecké školy
Louny vedený Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou a pěvecký sbor Harmonie se sbormistrem Jiřím Kurkou. Plný sál
diváků přivítal Jan Kovář, předseda občanského sdružení Stopy,o.s. a majitel společnosti Hydroclar, s.r.o. a předal slovo

Kateřině Tomšíkové, která uváděla první polovinu koncertu.
Prodanou nevěstou pak diváky provedl Karel Ploranský.
Za klavírního doprovodu Martiny Podané sóla zpívali Kateřina
Štolová, Jiří Kurka a Miroslav Sochr.
Koncert byl součástí projektu "Rok
České hudby na Lounsku" , který
finančně podpořil Ústecký kraj,
Nadace Život umělce a Město Louny.
Jindřiška Riedlová

