Středa 18. 5. 2016

17:00 sál školy

Absolventský koncert Karla Kopty

cová - děti

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

V sóle s rekvizitou: Marie Smetanová a Jana Svobodová junior starší

Absolventský koncert žáka bicích nástrojů Karla Kopty ze
třídy Jiřího Soukupa. Hostem Lubomír Musil a Twisty VoIS. V duu s rekvizitami: Markéta Ondráčková a Kateřina Tužilová - senior
Středa 18. 5. 2016

187:00 sál školy

Koncert třídy bicích nástrojů

Sobota 22. - 24. 5. 2016

Budapešť - velvyslanectví

Žáci bubenické třídy zahrají své oblíbené skladby

Koncert v Budapešti

play-along!

Pěvecký sbor Carmen pojede účinkovat spolu s Danielem
Dobiášem do Maďarska.

Čtvrtek 19. 5. 2016

17:00 Kostel sv. Petra

Souznění hlasů
Koncert žáků pěvecké třídy Renaty Friedlové.

Pátek 20. 5. 2016

10:00 ZUŠ

Návštěva žáků výtvarného oboru ZUŠ Rumburk
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Rumburk si prohlédnou interaktivní výstavu a výtvarný obor školy.

Projekt je podpořen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Středa 25. 5. 2016

Jarní muzicírování
Třídní koncert žáků hry na klavír Evy Kleinové a hry na
housle Kristýny Kleinové, vystoupí i uskupení Sboreček.
Akce je součástí Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Čtvrtek 26. 5. 2016
Sobota 21. 5. 2016

10:00 kulturní dům Terezín

Okouzleni klavírem
Druhý ročník nesoutěžního festivalu ve hře na klavír. Tentokrát pořádá ZUŠ Litoměřice.

17:00 sál školy

16:30 sál školy

VII. žákovský koncert
Představí se žáci hudebního a literárně dramatického oboru školy.
Akce je součástí Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Sobota – neděle 21. – 22. 5. 2016 Ronov nad Doubravou

Mistrovství ČR sóla a dua
Žákyně TO, které se probojovaly zemským kolem, budou
naší školu zastupovat na Mistrovství ČR.
V klasickém sóle: Barbora Kaloušová - junior mladší, Sarah
Abdeslamová - junior starší

Pátek 27. 5. 2016

17:00 sál školy

Cestování s písní
Představí se zpěvačky a zpěváci ze třídy Marcely Brýdové.
Akce je součástí Muzejní noci v Lounech a Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

V klasickém duu: Barbora Červenková a Simona Tomišin-

Ohlasy na festival Hrajeme s Orffem—pokračování ze str. 1

Květen 2016
Květen patří k nejkrásnějším měsícům v roce, alespoň
pro mne, rozhodně. Květen bude krásný a bohatý i v naší škole. Program měsíce se nám
nevešel na jednu stranu, určitě
si vyberete. Na tomto místě chci
upozornit na koncert 13. května
Romance o Karlu IV. v divadle
a na výstavu ve sklepě naší školy Sklepení Karla IV. V měsíci
dubnu jsme připravili několik
velice hezkých akcí, z nichž některé byly součástí našich projektů, které podpořili: Město
Louny, Ústecký kraj, Nadace
Život umělce a Státní fond kultury ČR. Ve Vrchlického divadle
jsme koncertovali třikrát. Hrály
tam naše největší orchestry—
Dechový orchestr, Big-Band
a The Blueberries. Své kouzlo
měl i Koncert s rodiči. V chrámu
sv. Mikuláše jsme krásným koncertem oslavili 700. let od narození Karla IV. Největší akcí byl
X. ročník celostátního festivalu
sborového zpěvu „Hrajeme s
Orffem“, který jsme pro veliký
zájem museli z divadla přesunout do KD Zastávka, kde přes
500 účastníků zpívalo ve 20 sborech. Atmosféra byla úžasná a
ohlasy jsou velice příznivé, proto
jsme se rozhodli s některými Vás
na stránkách Občasníku seznámit.
Jindřiška Riedlová

PhDr. Dana Novotná, Ph.D.—KVU PF UJEP, členka poroty
… Domnívám se, že to bylo opravdu báječné a vydařené. Festival
měl úžasnou atmosféru a přinesl neopakovatelné zážitky. Je zřejmé, že za dokonalou organizací a spoustou fungujících věcí i maličkostí stojí velký kus práce Vás všech. Ať se Vám jen daří. Moc ráda
přijmu pozvání na další ročník. Hezké dny.
Vladimír Drápal—ředitel Vrchlického divadla Louny
Myslím si, že to opravdu mělo:
a) úspěch
b) smysl
c) efekt.
A tudíž to byla i radost!!

Nový školní řád
ZUŠ Louny
ke stáhnutí
na webových
stránkách školy www.zuslouny.cz

OBČASNÍK
Ohlasy na festival Hrajeme s Orffem
Mgr. Václava Míková—DPS Da Capo
ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská, České Budějovice
…. Děkujeme moc a moc za příjemný sobotní den
plný písní, radosti, pohody a pocitu dobře vykonané práce všech zúčastněných, ale hlavně vaší
"zušky" v čele s paní ředitelkou. Dokáži si představit, jak náročné je zvládnout tak plně obsazený festival. Příjemný den a hodně sil do závěru
školního roku. A ještě jednou...DĚKUJEME.
Jana Pošarová – Notičky
ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň

DPS Hanžburáček Libochovice a Jiří Grüner
… Mnohokráte Vám děkuji za přípravu a organizaci Vašeho X. festivalu. Již 3x jsem se se svým
sborem účastnil a jsem vždy nadšen.
Těším se na shledání s Vámi i v příštím roce na
XI. festivalu :-)
Tereza Mlynaříková—ZŠ a ZUŠ Stochov
… Musím přiznat, že letošní ročník byl vskutku
krásný. Je úžasné, jakou atmosféru Váš festival
má a za sebe i všechny Rosičkáře moc a moc děkujeme za pozvání a bylo nám velikou ctí, zpívat
mezi takovými sbory....o to víc nás naše letošní
ocenění překvapilo, čímž se tak trochu i omlouvám, že jsme neudrželi emoce na uzdě a ohromná radost převálcovala už všechna a slova a gratulace, která měla následovat....ale vidět slzy
radosti a dojetí v očích všech Rosičkářů—to bylo
pro mě neuvěřitelnou odměnou....:-)

…. Chtěla bych vám za Notičky moc poděkovat za
skvěle zorganizovaný festival a smekám před
vámi. Vím, co je za tím starostí a práce vše tak
perfektně zorganizovat. Celá akce díky vám a
paní zástupkyni dýchá optimismem a dobrou
náladou:-) I celá vaše škola dýchá optimismem a
je vidět, že se ničeho nebojíte a jdete do všeho po
hlavě a s nadšením. (to mě u nás ve škole dost
Medvěd byl pokřtěn na Rosáka a bude s námi
chybí...)
odteď absolvovat všechny koncerty=už se těším,
Je skvělé, že v porotě sedí lidé, kteří jsou veselí, jak bude za týden sedět v první lavici v Tuchlovicspontánní a nejsou negativně naladění. To je kém kostele :-)
velmi znát i na hodnocení všech sborů. Všechny
Doufám, že se nám podaří k Vám příští rok zase
sbory za něco podpoří a neseberou jim motivaci,
přijet a budu se těšit na nějaké další setkání.
jak to bohužel ještě na některých soutěžích je...
Ještě jednou veliké DÍKY a zpěvu 3x zdar!!!
Děti přijely nadšené. Program v knihovně a výstup na věž byly super. Moc díky p. kolegyním,
Mgr. Dagmar Kučerová
které nás doprovázely. Dokonce i hafan, kterého
ředitelka Městské knihovny Louny
jsme dostali, už má jméno Notička. Seděl s námi
v pondělí ve zkušebně, děti si ho přesazovaly
podle nálady a už se pro něj chystá extra police, … jJem ráda, že se dětem dílnička líbila, nedlužíkde bude odpočívat. A děti si vymyslely, že to te nám nic, rádi pomůžeme kdykoli to půjde.
bude náš maskot, dostane buřinku a notičkovou Já děkuji za krásný zážitek, byla jsem na Orffovi
sukýnku a bude s námi na každém koncertě. Tak- poprvé (to je ostuda), ale určitě ne naposledy.
že díky vám máme nového člena sborečku.
Výborná atmosféra, pro mě skvělý zážitek!
Jelikož už jsme byli v Lounech po páté a mohu A naše babičky - zpěvačky teď jedou na vlně
srovnávat, tak úroveň festivalu každým rokem úspěchu- diplom visí v knihovně !
stoupá nahoru. Senzační je paní moderátorka, na Děkuji moc a ať se Vám daří!
tu se vždy těším, protože je velice vtipná.
(...)celkové hodnocení je prostě jednička s hvězPozn.: Městská knihovna Louny připravila pro
dičkou a ještě podtržená :-) Velké díky ještě jedmladší účastníky festivalu dílny.
nou a těšíme se na příští rok. Hezký den.
Děkujeme. J.Riedlová

Představujeme paní učitelku Martinu Podanou
V lounské ZUŠ působím od roku 1999 jako učitelka klavíru.
Pocházím z nedalekých Libochovic, kde jsem také ve druhé
třídě začala navštěvovat tehdejší Lidovou školu umění. Později jsem soukromě docházela na klavír k paní učitelce Zoře
Křičkové v Roudnici nad Labem. Vystudovala jsem střední
školu ekonomického zaměření. Dále jsem studovala Konzervatoř v Teplicích, obor klavír a Pedagogickou fakultu v Ústí
nad Labem.
Spolupracuji se sbory, hraji na varhany v kostele a společně
s kolegyní Kateřinou Štolovou a Miroslavem Sochrem jsme
založili Trio Cum amore, zaměřující se především na duchovní hudbu. Vedle výuky v ZUŠ působím i na Základní škole. V
podstatě jsem nikdy nechtěla být ničím jiným než
„učitelkou“. Co dále dodat? Žiji normálním životem jako většina z vás, mám dva syny a momentálně mi moc volného
času na další aktivity nezbývá.
Při své výuce se snažím žákům předat vše, co jsem se sama
naučila. Ne vždy se jedná o lehký proces, avšak radostí každého učitele je, když si žák najde v radostných, ale i smutných okamžicích cestu k hudbě. Vždyť „Hudba je univerzální
řečí lidstva“.
Motto: „Hudba - jako déšť, kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej.“ (Romain Rolland).
Bc. Martina Podaná

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI KVĚTNU 2016
Středa 4. 5. 2016

09:00

sál školy

16:30

ZUŠ - učebna č.8

Společně se představí žáci ze tříd Zdeňka Patrovského a

V průběhu celého týdne bude v době od 14:00 do 17:30
hodin probíhat zápis do všech oborů školy pro nový školní
rok u Zdeňka Patrovského, zástupce ředitele.

18:00 Galerie města Loun
Úterý 10. 5.2016

Poetický podvečer literárně-dramatického oboru školy.

16:00 sál školy

Vernisáž výstava obrazů a řezbářství
Zbyňka Veverky

Čtvrtek 5. 5. 2016

16:30

sál školy

Absolventský koncert

Středa 11. 5. 2016 16:00

Chrám sv. Mikuláše

Elišky Novákové a Vítka Aulického

Vernisáž výstavy Kouzlo přírody

Koncert absolventů ze třídy učitelky Aleny Šefčíkové a jejich hostů.

Výstava žáků výtvarného oboru probíhá do 11.6.2016.

Středa 11. 5. 2016
Pátek 6. 5. 2016 19:00

Vrchlického divadlo

Sen noci svatojánské
Repríza úspěšného představení MHD ZUŠ Louny jako při-

Interaktivní výstava všech žáků výtvarného
oboru inspirovaná projektem Petra Nikla ORBIS PICTUS PLAY. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout kreslené nebo malované obrázky
vyprávějící o době Karla IV., ale také sami tvořit - budou skládat puzzle korunovačních klenot nebo Karlova mostu, které malovali žáci
výtvarného oboru, "malovat" budou pískem
nebo mozaikou na "Karlovu zeď si napíší, co
chtějí dokázat a projdou spoustou dalších hravých úkolů. Projekt podpořil Státní fond kultury ČR a Ústecký kraj.

Akce je součástí Týdne uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby.

Čtvrtek 12. 5. 2016

17:00

KD Zastávka

Třídní vystoupení žákyň Lenky Havlištové

těšit nejen na skupinová vystoupení, ale také
na sólová vystoupení a vystoupení ve dvojicích. V rámci vystoupení se představí také ab-

ZÁPIS 2016 - 2017

Básně dýchané na zrcadlo

Sklepení Karla IV.

Pondělí - pátek 9. – 13. 5. 2016 14:00 – 17:30

Jarní klávesy a dechy

Středa 4. 5. 2016

609 - sklep

Žákyně se představí v choreografiích, které se
naučily ve školním roce 2015/2016. Můžete se

sál školy

Karla Vencoura.

16:00 ZUŠ - budova

pomínka 400 let od úmrtí Williama Shakespeara.

Ozvěny Puškinova památníku
Středa 4. 5. 2016

Čtvrtek 12. 5. 2016

16:30 sál školy

S tou kytárou teď stojím před tvým domem…
Koncert žáků ze třídy Petra Novotného.

solventi prvního a druhého stupně.

Úspěch na Teplických flautohrách

V sobotu 23. dubna se
Pátek 13. 5. 2016 18:00 Vrchlického Divadlo V-trio Základní umělecké školy Louny zúRomance o Karlu IV.
častnilo již sedmého
Koncert na počest Karla IV., na kterém vystou- ročníku soutěžní přepí hudební skladatel Daniel Dobiáš, Senior
hlídky Teplické flautoklub "Pomoc bližnímu" Louny a pěvecký sbor hry, kterou pořádá
Konzervatoř Teplice.
Carmen ZUŠ Louny.
V-trio
pracuje pod
Koncert je součástí celoměstského projektu vedením pana učitele
Lucemburské Louny 2016.
Karla Vencoura ve složení: flétny - Eliška
Witošová, Anežka Pavlátková a klavír - Adam Štola. Představili se s programem složeným
z barokních a swingových skladeb. V silně obsazené kategorii komorních
uskupení se zobcovou flétnou do 13ti let obsadili krásné druhé místo.
Sobota 14. 5. 2016
07:00 Žatec
Teplické flautohry probíhal letos v termínu 22. – 24. dubna 2016 . MáOblastní kolo mažoretek NBTA
me radost z tak velkého úspěchu našich žáků a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy. Malou třešničkou na dortu bylo představení se V-tria
Azalky a Jasmínky budou bojovat o postup do
v nových kostýmech.
Ivana Derflerová
Zemského kola v Klatovech.

