UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI PROSINCI 2014
Středa 3. 12. 2014

18:00 Vrchlického divadlo

Sobota 13. 12. 2014

10:00 - 18:00

statek ve Skupicích

České Vánoce

České Vánoce na statku

ZUŠ Louny představuje své vánoční CD.

Staročeské Vánoce na statku spojené se křtem CD České
Vánoce (kmotrem budou medvědi Jaroslava Káni). Tvůrčí
dílny pro děti, keramický jarmark, soutěž o nejlepší - vá-

Sobota 6. 12. 2014

14:00 Vrchlického divadlo

nočku, rybí polévku a bramborový salát, losování o ceny,
občerstvení a dobrá zábava. Projekt podpořil Ústecký
kraj a Státní fond kultury.
Vánoční koncert plný sólistů. Dechový orchestr ZUŠ Louny
zahraje pod taktovkou Jaromíra Laksy.
Vstupné 60,- Kč
Sobota 13. 12. 2014
16:00 Kostel Černčice

Koncert Dechového orchestru ZUŠ

Středa 10. 12. 2014

16:00

sál školy

Třídní přehrávka
Klavíristé ze třídy Jitky Sedláčkové si navzájem zahrají,
co se nového naučili v 1. čtvrtletí.
Čtvrtek 11. 12. 2014

16:30 - 18:00

sál školy

Vánoce přicházejí
Třídní koncert klavírní třídy Jaroslavy Sejvalové.
Pátek 12. 12. 2014

17:00

Adventní koncert
Adventní koncert dětských pěveckých sborů ZUŠ Louny
a smíšeného sboru Harmonie.
Neděle 14. 12. 2014

18:00 Vrchlického divadlo

Česká mše vánoční
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby zpříjemní adventní
neděli Dechový orchestr ZUŠ Louny Jaromíra Laksy a Děčínský pěvecký sbor pod vedením prof. Jiřího Holubce.

Kostel CČSH
Čtvrtek 18. 12. 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

16:30

sál školy

Půjdem spolu do Betléma

OBČASNÍK
Prosinec 2014
Vážení žáci, rodiče
a přátelé školy,
opět tu máme čas vánoční. Hlavně pro naše děti je to
čas plný těšení se, tajemna,
velkých očekávání a splněných přání. Vánoce jsou především svátky klidu, míru,
pohody a krásné hudby.
Doufám, že naše CD České
Vánoce, které jsme pro Vás
připravili, vám přinese o letošních svátcích hodně radosti.
Za celý kolektiv zaměstnanců vám přeji krásné,
klidné a pohodové Vánoce.
Rok 2015 ať je pro Vás rokem
splněných přání.
Jindřiška Riedlová

III. Žákovský koncert
Adventní varhanní koncert žáků Ivany Derflerové, Martiny
Podané, Veroniky Studené a Mileny Syrovátkové.
Sobota 13. 12. 2014 10:00 - 18:00 Nový hrad v Jimlíně

Advent očima dětí
Navštivte stánek školy na zámku.

Žáci hudebního a literárně dramatického oboru školy.
Úterý 23. 12. 2014

České Vánoce se Základní uměleckou školou Louny
Čas neuvěřitelně letí. Nedávno jsme se vrátili po prázdninách do školy a už na dveře klepou Vánoce.
V letošním roce jsme se rozhodli, mít v naší škole české Vánoce. Přáli bychom si, aby se z našich tradičních
svátků neztratila poetika a kouzlo, které jsou pro tyto
svátky v naší zemi typické. Proto jsme se rozhodli
v rámci našeho projektu Rok plný české hudby, který
podpořil Státní fond ČR, vytvořit projekt České Vánoce.
Zveme Vás, k prožití adventního času s naší školou.
Prvním koncertem, na který si vás dovolujeme pozvat
je koncert s názvem České Vánoce, který se uskuteční
ve Vrchlického divadle v Lounech ve středu 3. prosince
od 18.00 hod. ZUŠ Louny zde poprvé představí své CD,
které k letošním svátkům připravila. Přijďte si poslechnout krásné tóny českých vánočních koled, které vám
zazpívají pěvecké sbory naší školy Iluze, Carmen a Sboreček, rovněž zazní sólová vystoupení, pěvecká i instrumentální.
V sobotu 6. prosince ozdobí adventní čas svým tradičním koncertem Dechový orchestr ZUŠ Louny pod vedením Jaromíra Laksy. Koncert začíná ve 14.00 hod.
rovněž ve Vrchlického divadle. V pátek 12. prosince od

17.00 hod. se na vás těší naši varhaníci a zpěváci
v kostele Církve československé husitské, kde jsme si
pro vás připravili tradiční varhanní koncert s názvem
Půjdem spolu do Betléma.
V sobotu 13. prosince nás čeká velká akce na Statku
Pohoda ve Skupicích, kde spolu s občanským sdružením Stopy pořádáme „České Vánoce na statku.“ Pro
velké i malé je připraven bohatý program a tvůrčí dílny. Vystaveny budou betlémy. Jestli si pamatujete,
o Velikonocích jsme na statku křtili medvíďata, nyní
naopak medvíďata pokřtí vánoční CD ZUŠ Louny České
Vánoce.
V neděli 14. prosince zazní od 18.00 hod. ve Vrchlického divadle Rybova Česká mše vánoční, kterou již tradičně adventní čas zpříjemní náš dechový orchestr se
sólisty a hosty. Hostem letošního koncertu bude Děčínský pěvecký sbor pod vedením prof. J. Holubce.
Nemohu zde vyjmenovat všechny akce, které si pro
vás ZUŠ Louny připravila, protože jejich výčet je opravdu dlouhý, ale na všechny vás velice srdečně zveme
a doufáme, že vám zpříjemníme letošní české Vánoce.
Ivana Derflerová

České Vánoce se představují

Mírové náměstí Louny

Každý rodič má radost ze svého
dítěte, hýčká ho, ale také ví, že
ho okolo něho čeká spousta

Dechový orchestr ZUŠ Louny pod taktovkou Jaromíra Laksy hraje vánoční koledy u vánočního stromu
na Mírovém náměstí.

práce starostí. Takhle nějak jsme
se cítili v Základní umělecké škole v letošním roce my, učitelé
a žáci. Rozhodli jsme se natočit
CD s vánočními koledami České

Tipy na vánoční dárky
•

CD - České vánoce

•

Omalovánky - Hudba v Lounech

•

Publikace Děti dětem a Děti dětem—hrajeme si,
Mi(y)dlení a Louny město Luny

•

Ilustrovaná publikace Květy Marešové - Pověsti
a historické příběhy z Lounska

•

Kalendář 2015

•

Pexesa, pohledy, ….

Vánoce. Cesta k jeho realizaci
byla opravdu těžká a trnitá.
Spousta práce, spousta starostí
a teď ho najednou držíme
v rukou. Je krásné, barevné
a z obou nosičů, které obsahuje,
CD je v prodeji
na všech našich akcích
nebo v kanceláři školy.

se linou krásné tóny českých
vánočních koled.
Věříme, že vám naše CD zpříjemní krásné vánoční chvíle. Poprvé program, který oba nosiče obsahují, představíme na koncertě 3. prosince
2014. Dovolte mi, abych vám popřála kouzelné Vánoce s našimi koledami.

Ivana Derflerová

Stopy vedou do Skupic ČESKÉ VÁNOCE NA STATKU - PROGRAM
Statek Pohoda Skupice - sobota 13. prosince 2014
10:00 – 18:00 h.

HLAVNÍ BUDOVA

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Na výstavě jsou betlémy ze ZUŠ Louny, ZUŠ Postoloprty,
ZUŠ Chomutova, Senior klubu Louny a ze soukr. sbírek.
TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI
- výtvarné a řemeslné dílny SUPŠS Kamenický Šenov Škola skla a světelného designu - lepení skleněných figurek, rytí skla a stříkané tetování airbrushem (1. patro)
- malování perníčků
- malování keramiky a hrníčků
- ukázka výroby adventních věnců
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - Hydroclar, s.r.o
11:00, 13:00, 17:00, případně dle zájmu
- konzultace pro zájemce (kancelář - přízemí)
10:00 – 12:00

PŘÍJEM VÁNOČEK, RYBÍCH POLÉVEK
A BRAMBOROVÝCH SALÁTŮ DO SOUTĚŽE

10:00 – 18:00

Spolupracujeme:
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

STODOLA

Kamenický Šenov

OBČERSTVENÍ – DOMÁCÍ JÍDELNÍČEK
- zajišťuje Střední odborné učiliště a Střední odborná škola
SČMSD, Žatec, s.r.o.

Zveme Vás na svařené víno, rybí polévku
a sladké překvapení
KERAMICKÝ JARMARK
každou sudou hodinu LOSOVÁNÍ O CENY
KULTURNÍ PROGRAM:

Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Žatec, s.r.o.

Mediální partneři:
Rádio Blaník
Svobodný hlas, týdeník lounského okresu
Žatecký a lounský deník

11:00

BIG BAND Milana Bitnera - jazzový orchestr

12:00

BARMANSKÁ SHOW - juniorský vicemistr ČR za rok 2013
Marek Trubač ve Flairu-žák SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec,s.r.o.

12:15

TWISTY VOIS - orchestr mladých

Projekt podpořili:

13:30

CARMEN - dětský pěvecký sbor

Ústecký kraj

14:00

KŘEST CD „ČESKÉ VÁNOCE“
Vánoční 2CD vydala Základní umělecká škola Louny

Státní fond kultury ČR

Kmotrem CD jsou medvědi Jaroslava Káni.

Město Louny

14:30

ILUZE - pěvecký komorní soubor

Děkujeme

15:00

PASTELKA - dětský pěvecký sbor

15:20

BARMANSKÁ SHOW - juniorský vicemistr ČR za rok 2013
Marek Trubač ve Flairu-žák SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec,s.r.o.

všem dobrým lidičkám, kteří pomohli s přípravou a realizací
akce, zvlášť pak osadnímu výboru Skupice a Dagmar Barošové.

15:30

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ VÁNOČKU
– předání diplomu a ceny

15:40

SBOREČEK - pěvecký sbor

16:00

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ RYBÍ POLÉVKU

16:00

MORGAN - hudební skupina

16:30

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ BRAMBOROVÝ
SALÁT – předání diplomu a ceny
BARMANSKÁ SHOW - juniorský vicemistr ČR za rok 2013
Marek Trubač ve Flairu-žák SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec,s.r.o.

17:00
18:00

VYPOUŠTĚNÍ LAMPIÓNŮ ŠTĚSTÍ

Průvodní slovo:

Milena Syrovátková a Petr Theodor Pidrman

10:00 – 18:00

PŘED STATKEM POHODA

JÍZDA NA KONÍCH

Dobrovolné vstupné

Informace na: www.stopy-zs.cz

Soutěž o nejlepší vánočku,
rybí polévku a bramborový salát
Soutěžící mohou přinést své výrobky v soboru 13. prosince v době od 10:00
do 12:00 hodin na Statek Pohoda ve Skupicích u Postoloprt.
U všech soutěžních výrobků musí být přiložen recept, krátký pracovní postup
a musejí být na nevratné podložce. Všechny výrobky pak musejí být viditelně
označeny jménem výrobce, kontaktem a u dětí rokem narození. Věková hranice
soutěžících není omezena. Hodnotí se nejen chuť, ale i vzhled a celková úprava
pokrmu. Polovina výrobku je určena pro degustaci porotou a druhá polovina
zůstane na statku vystavena až do konce celé akce. Pokud soutěžící chtějí, aby
byl jejich výrobek vystaven v neporušené podobě, dodají současně s výrobkem
také oddělený vzorek určený pro degustaci porotou. Výrobky předané do soutěže
jsou nevratné! Vyhodnocení soutěže proběhne 13. 12. v odpoledních hodinách.

