Pondělí 25. 4. - 13. 5. 2016

sál školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Výstava obrazů a řezbářství
Zbyňka Veverky
VÝSTAVA se koná na počest
k 80. narozenin autora.
Při této příležitosti bude možno shlédnout
i několik olejomaleb žákyně pana Veverky.
Vernisáž se koná v úterý 10. května od
16:00 hodin.

Duben 2016

Výstava je otevřená:

OBČASNÍK

Pondělí, úterý, čtvrtek a neděle
od 9:00 do 16:00 hod.
Středa a pátek od 9:00 do 14:00 hodin
Sobota od 12:00 do 16:00 hodin

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma
Pondělí 25.4.2016 17:00 Vrchlického divadlo

Koncert s rodiči
V divadle budou se svými dětmi koncertovat
i jejich rodiče.
Středa 27. 4. 2016

17:00

sál školy

Recitál Kateřiny Ondryášové
Kateřina Ondryášová, žákyně pěvecké třídy
Veroniky Studené zahájí v září studium zpěvu na konzervatoři. Tímto koncertem by
chtěla poděkovat všem, kteří ji na cestě za
svým snem podporovali a podporují.
Čtvrtek 28. 4. 2016

16:30

sál školy

Koncert třídy bicích nástrojů
Bubny, činely, zvony a tympány... a bubeníci
a bubenice ze třídy Jiřího Soukupa.

Úspěšný soutěžní týden žáků ZUŠ Louny
V pátek 18. a v pondělí 21. března se zúzastoupení ve hře na akordeon, kde nás
častnili naši žáci okresních a krajských kol
se ziskem krásného třetího místa represoutěže, kterou vyhlašuje v období jednou
zentoval Jan Budínský ze stejné třídy.
za tři roky MŠMT ČR.
Tato soutěž se konala v Roudnici nad LaZUŠ Louny úspěšně reprezentovalo
bem.
v krajském kole soutěže komorní trio
V Žatci se konalo oblastní kolo soutěže ve
s převahou dechových nástrojů ve složení
sborovém zpěvu, která je v letošním školEliška Witošová, Anežka Pavlátková hraním roce vyhlašována vůbec poprvé. Zde
jící na zobcové flétny a Adam Štola na
školu reprezentoval pěvecký sbor Notičky
klavír pod vedením pana učitele Karla
a Skřivánci a pěvecký sbor Carmen. Oba
Vencoura.
pěvecké sbory pod vedením sbormistryň
V krajském kole soutěže ve hře na elekKateřiny Štolové a Renaty Friedlové zístronické klávesové nástroje, které se kokaly zlaté pásmo s postupem do krajskénalo v Jirkově, nás velice úspěšně repreho kola soutěže.
zentoval Lubomír Musil ze třídy pana učiVšem soutěžícím děkujeme za vzornou
tele Zdeňka Patrovského, který získal postup do celostátní- reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů
ho kola soutěže. V krajském kole soutěže jsme rovněž měli v následujících kolech soutěže.
Ivana Derflerová

V měsíci dubnu chystá naše
škola celou řadu opravdu velikých, zajímavých a jistě
i krásných akcí . Pozvánky na
všechny najdete v tomto Občasníku. Zvlášť chci upozornit na
koncerty ve Vrchlického divadle—13. 4. hraje Big – band a
22. 4. Dechový orchestr. Krásný
bude jistě i koncert, pořádaný
na počest Karla IV. spolu se
smyčcovým orchestrem severočeských filharmoniků 19. 4.
v chrámu sv. Mikuláše. Své místo má i tradiční koncert s rodiči,
konaný 25. 4.. Vedle příprav na
všechny koncerty realizujeme
také projekt na počest Karla IV.,
kde vrcholí nahrávky na naše
nové CD. Tento projekt podpořil
Ústecký kraj , Státní fond kultury ČR a Nadace Život umělce.
Naši žáci vyjíždí na víkendová
soustředění , která také podpořil Ústecký kraj. Velikou radost
máme z podpory MŠMT našeho
projektu „K čemu slunce, když
není den“. Jeho součástí je vydání CD a publikace. Na CD
budou zhudebněné texty Danielem Dobiášem dětí, které žily
v terezínském ghettu. Interpreti
budou učitelé i žáci naší školy a
hosté (Táňa Fischerová, Karel
Heřmánek, Eva Salzmannová,
Jessica Boone a další). Písně,
které budou nahrány na CD,
budou vytištěny v publikaci
a doplněny ilustracemi .
Vše děláme s láskou pro své
žáky a pro Vás. Těšíme se na
Vás!
Jindřiška Riedlová

Uzávěrka přihlášek na festival Hrajeme s Orffem je 8. dubna 2016.

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI DUBNU 2016
Středa 6. 4. 2016

16:30

sál školy

Na koncertě budou účinkovat žáci a učitelé
ZUŠ Louny. Jako host zahraje Smyčcový komorní orchestr vedený Martinem Říhovským. Koncert spoluorganizuje spolek Stopy,
z. s. a je součástí projektu Děti Otci vlasti,
který podpořil Státní fond ČR a Nadace Život
umělce.

Pokusíme se zkrotit ďábla v kytarovém těle.
Představí se kytaristé ze třídy Jana Stehlíka.
16:30

Slavnostní koncert u příležitosti

600. výročí Karla IV.

Šestistrunná Terapie

Čtvrtek 7. 4. 2016

Úterý 19. 4. 2016 17:00 Chrám sv. Mikuláše

sál školy

Černobílé setkání
Klavíristky a klavíristé ze třídy Ivany Derflerové se představí na svém třídním koncertě.
Pátek

8.4.2016

08:00

Poustky

Soustředění pěveckých sborů
Notičky a Skřivánci

Středa 20. 4. 2016

Na soustředění vyjedou do krásného prostředí pěvecké sbory Notičky a Skřivánci
s Kateřinou Štolovou a Renatou Friedlovou.
Pátek

8. – 9. 4. 2016

17:00

sál školy

Třídní koncert žáků Veroniky Studené
Na třídním koncertě vystoupí žáci z pěvecké
třídy paní učitelky Veroniky Studené. Na
klavír je doprovodí Ivana Derflerová.

12:00 ZUŠ Most

Krajské kolo soutěže MŠMT LDO
kolektivní projev

Čtvrtek 21. 4. 2016

16:30

sál školy

Třídní koncert žáků Jana Krtičky
Středa 13. 4. 2016

16:00

Na svém třídním koncertě se představí flétnisté, klarinetisté a saxofonisté ze třídy Jana
Krtičky.

sál školy

Vernisáž výstavy

Bájné a mytologické postavy,
abstrakce z přírody

Pátek 22. 4. 2016 18:00 Vrchlického divadlo

Slavnostní koncert
Dechového orchestru
ZUŠ Louny
k 55. výročí svého založení

Uvidíte výtvarné práce žáků z výtvarné třídy
Soni Racety.
Středa 13.4. 2016 19:00 Vrchlického divadlo

Koncert Big bandu
Tradiční jarní koncert jazzového orchestru
školy pod vedením Milana Bitnera.
Čtvrtek 14. 4. 2016 16:00

Svým sólovým absolventským vystoupením se Vám na koncertě představí Milan Tvrdík a Pavel Mundok.

kostel CČSH

Gotika
Slavnostní vernisáží zahájí výstavu žáci výtvarného oboru školy.
Čtvrtek 14. 4. 2016

17:00

Připravujeme CD Poselství Karla IV.

sál školy V ZUŠ Louny je v poslední době nahrávací studio stále v provozu. Jiří Soukup zde
Třídní koncert dřevěných
nahrává skladby hudebního skladatele
Daniela Dobiáše. Škola připravuje vydání
dechových nástrojů
CD s názvem Poselství Karla IV. Žáci výNa svém koncertě se vám představí mladí
tvarného oboru kreslí a malují obrázky ze
klarinetisté, saxofonisté a flétnisté ze třídy
kterých se budou vybírat ty nejlepší na
Milana Bitnera za doprovodu klavíru nebo
přebal CD.
orchestru na CD.
Dne 16. 3. 2016 přijeli nahrávat do ZUŠ
Louny spolu s hudebním skladatelem
Pátek 15. – 17. 4. 2016
13:00 Písky
Danielem Dobiášem Nikol Heřmánková, manželka Karla Heřmánka ml. a Eva Salzmannová z Národního divadla, učitelka herectví na katedře činoherního divadla DAMU.
Soustředění Azalky a Jasmínky
Pěvecký sbor Carmen představí CD i v zahraničí. Spolu s Danielem Dobiášem pojedou
Příprava na oblastní postupové kolo mažo- v květnu a v červnu zpívat do Mnichova a do Budapešti.
retek NBTA, které se koná v květnu.
Vydání CD je součástí projektu Poselství Karla IV, které podpořil Státní fond kultury ČR
a Ústecký kraj.
Jindřiška Riedlová

Sobota 23.4.2016 13:00 Vrchlického divadlo

Hrajeme s Orffem
X. ročník celostátního festivalu
sborového zpěvu za použití
Orffova instrumentáře.
Záštitu na festivalem převzal hejtman
Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.

Vítěz celostátní soutěže dechových orchestrů
chystá narozeninový koncert
Dechový orchestr naší Základní umělecké školy, který
založil v roce 1961 Jiří Lošan, oslaví v měsíci dubnu 55.
výročí. Za dobu svého působení toto hudební těleso vychovalo celou řadu vynikajících muzikantů, kteří našli
uplatnění nejenom jako sóloví a orchestrální hráči ale
i učitelé. V nedávné minulosti jsme koncertovali ve Španělsku, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, opakovaně ve Francii
a Německu. Největším úspěchem pro všechny členy bylo
získání zlatého pásma v celostátní soutěži MŠMT.
22.dubna se Dechový orchestr představí ve Vrchlického
divadle narozeninovým koncertem.
Za kolektiv orchestru srdečně zve všechny příznivce dirigent Jaromír Laksa.

Více informací naleznete na našich facebookových a internetových stránkách—www.zuslouny.cz.

