Pátek

10. 6. 2016 19:00

Chrám sv. Mikuláše v Lounech

úřad Ústeckého kraje a Město Louny.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Noc kostelů
Noc kostelů v chrámu sv. Mikuláše budou opět zahajovat sbory
ZUŠ Louny a jejich hosté.
Sobota 18. 6. 2016
Středa 15. 6. 2016

17:00

sál školy

Poděbrady

Mistrovství ČR NBTA KM

Třídní koncert žáků Magdalény Patrovské

Konvalinky budou reprezentovat naši ZUŠ na Mistrovství ČR a

Na koncertě se představí žáci klavírní a violoncellové třídy.

budou bojovat o postup na Mistrovství Evropy.

Čtvrtek 16. 6. 2016

08:00

Vrchlického divadlo

Úterý

21. 6. 2016

17:00

sál školy

Sen noci svatojánské

Letní muzicírování

Představení pro školy v podání MHD ZUŠ Louny.

Na třídním koncertě vystoupí žáci Evy a Kristýny Kleinových.

Čtvrtek 16. 6. 2016

18:00 Vrchlického divadlo

Pátek

v rámci projektu Lucemburské Louny 2016. Na koncertě
bude mimo žáků a učitelů ZUŠ účinkovat Karel Heřmánek,
Nikol Heřmánková a Daniel Dobiáš. Zároveň zde budou
oceněni nejlepší žáci ZUŠ Louny za školní rok 2015/2016 a
absolventi všech oborů ZUŠ Louny. Koncert je součástí
projektu, který podpořili: Státní fond kultury ČR, Krajský

20:00 Františkánské zahrady Kadaň

Sen noci svatojánské

Poselství Karla IV.
Slavnostní představení CD Poselství Karla IV., které vzniklo

24. 6. 2016

MHD ZUŠ Louny v rámci výročí úmrtí anglického barda hraje
Shakespearovu komedii pro (nejen) kadaňské publikum.

Úterý

28. 6. 2016

16:00

Červen 2016

OBČASNÍK

zahrada ZUŠ Louny

Happening
Tradiční prázdninový happening pro malé i velké. Přijďte společně s námi přivítat prázdniny.

Všem našim
žákům přejeme krásné
prázdniny a hodně příjemných chvil v kruhu
svých nejbližších.
Budeme se na
Vás těšit v příštím školním roce.
J . Riedlová

Putování s Otcem vlasti
Putování s Otcem vlasti je názvem projektu, jehož obsahem je skutečné cestování s kulturním
programem na počest Karla IV. Finančně projekt
podpořil Ústecký kraj.

PROGRAM A CD
V rámci projektu Poselství Karla IV. vzniklo CD se
stejnojmenným názvem a rovněž koncertní program, ve kterém vystupuje hudební skladatel
Daniel Dobiáš, Karel Heřmánek,st. Karel Heřmánek ml., Nikol Heřmánková, Táňa Fischerová, Eva
Salzmannová, Jesssica Boone a učitelé a žáci Základní umělecké školy Louny. Tento projekt podpořil Státní fond ČR a Ústecký kraj.

Pozvání velvyslance do BUDAPEŠTI
První cesta vedla ve dnech 22. – 25. 5. do metropole Maďarska, do Budapešti. Dětský pěvecký
sbor Carmen, pod vedením svých sbormistryň
Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové, a sólisté
z pěvecké třídy Marcely Brýdové, Eliška Drbohlavová a Jaroslava Parma, obdrželi pozvání od velvyslance ČR v Maďarsku Juraje Chmiela, aby vystoupili spolu s Danielem Dobiášem se svým
koncertním programem přímo na Velvyslanectví
ČR v Maďarsku.
Protože se jednalo o cestu dalekou, vyjeli jsme
do Maďarska již v neděli. Cestou jsme si Bratislavu a po této zastávce jsme pokračovali do
Budapešti. Zde se nás ujal konzul ČR Ing. Milan
Šimko, který si pro nás připravil skvělý program.
Pondělní volný den, jsme pod
jeho vedením, celý věnovali poznávání krás Budapešti. Viděli
jsme opravdu všechny významné
památky a kouzelná zákoutí maďarské metropole v denním
i nočním světle. Podnikli jsme
cestu lodí po Dunaji, svezli jsme
se historickým i nejmodernějším
metrem a získali spoustu skvělých zážitků, včetně těch gastronomických. Panu konzulovi patří
náš obrovský dík, protože se
nám věnoval s obrovským nasazením a dětem i dospělým při-

pravil opravdu nádherný program.
Úterý bylo věnováno již práci. Od časných dopoledních hodin sbor i sólisté zkoušeli svůj program. Po slavnostním obědě, na který jsme byli
pozváni přímo od pana velvyslance, jsme ještě
stihli navštívit krásné muzeum miniatur.
Začátek koncertu byl stanoven na 17.30 hod.
Těsně před koncertem pozval pan velvyslanec
Juraj Chmiel děti, pedagogický doprovod a rodiče
k soukromému setkání v jeho pracovně. Osobně
všechny pozdravil a v uvolněné atmosféře odpovídal na všechny dotazy. Koncert samotný se
velice povedl. Sbor i sólisté sklidili veliký úspěch
a přítomné publikum si potleskem vynutilo několik přídavků. Po skončení jsme byli ještě zcela
neplánovaně pozvání k malé recepci přímo
v budově velvyslanectví. Pan velvyslanec poděkoval vystupujícím za krásný zážitek také další
významní hosté, kteří byli na koncert pozváni,
rovněž dětem gratulovali a živě s nimi diskutovali. Odjížděli jsme z Budapešti v pozdních večerních hodinách spokojeni a nadšeni, s příslibem
další spolupráce.
Putování s Otcem vlasti však nekončí. Ve dnech
2. – 3.června vystoupí pěvecký sbor Carmen

Pozvání do MNICHOVA
v německém Mnichově, kam jsme byli pozvání
ředitelem Českého centra Ondřejem Černým.
Součástí programu tentokrát bude sólové vystoupení Agáty Bitnerové ze třídy paní učitelky
Evy Kleinové.
Ivana Derflerová

Obrovský úspěch Luboše Musila ve hře na keyboard
Ve dnech 28. dubna až 1. května 2016 proběhlo ve Františkových
Lázních ústřední kolo národní soutěže základních uměleckých škol
vyhlášené MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje. Ze
Základní umělecké školy Louny se přes úskalí školního, okresního
a krajského kola do ústředního kola probojoval žák Lubomír Musil
ze třídy Zdeňka Patrovského. Zde v těžké a početné konkurenci
svým výkonem vybojoval pro školu a pro sebe úžasné třetí místo.
Již jen účast mezi nejlepšími soutěžícími žáky z celé republiky (bylo
jich celkem 113) je obrovským úspěchem.

Pondělí 6. – 10. 6. 2016 14:00 – 17:30 hod. ZUŠ učebna 8

Zápis 2016 - 2017
V průběhu celého týdne bude probíhat zápis do
všech oborů školy pro nový školní rok u Zdeňka
Patrovského, zástupce ředitele školy.

Úterý

7. – 9. 6. 2016 9:00 a 10:30

sál školy

Projektové dny

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i města Loun a přejeme
Lubošovi další úspěchy v hudební činnosti. Zdeněk Patrovský

ZUŠ připraví program pro děti lounských MŠ a žáky
1. a 2. tříd.

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI ČERVNU 2016
Středa 1. 6. 2016 16:00 Vrchlického divadlo

Středa 8. 6. 2016

17:00

sál školy

Vernisáž výstavy Zaměřeno na žáka

DĚTI OTCI VLASTI

Své práce představí žáci foto-designu Lenky Pihrto-

Společná výstav všech lounských škol

vé. Výstava potrvá do konce školního roku.

Na vernisáži vystoupí The Blueberries.
Čtvrtek 9. 6. 2016

Výstava potrvá do 26. 6. 2016, je součástí projektu spolku Stopy, z.s. , který podpořili: Státní

17:00

sál školy

Absolventský koncert k 700. výročí narození Karla IV.

fond kultury ČR, Nadace Život umělce a Město
Louny a je zároveň součástí projektu Lucemburské Louny 2016.

Svým absolventským vystoupením se představí
žáci z klavírních tříd Martiny Podané, Ivany Derflerové a žákyně z dechové třídy Milana Bitnera. Koncert je součástí— Lucemburské Louny 2016.

Pátek
Středa 1. 6. 2016

16:30

10. 6. 2016 14:00 Písky u Křivoklátu

Soustředění Konvalinky

sál školy

My jsme muzikanti, přicházíme k Vám.

Konvalinky se připraví na Mistrovství ČR, která se

Nejmladší žáci z klavírní třídy Jaroslavy Sejvalové a

koná v Poděbradech.

ze žesťové třídy Jaromíra Laksy nesou hudební dárek rodičům k mezinárodnímu dni dětí.

Čtvrtek 2. 6. 2016

Pátek

10. 6. 2016

17:00

Kostel CČSH

Prázdninové varhany tentokráte pod vládou Karla IV.

Mnichov

Koncert v Mnichově

Varhanní koncert žáků ze třídy Ivany Derflerové,

Pěvecký sbor Carmen pojede spolu s Danielem Do-

Martiny Podané, Veroniky Studené a Mileny Syro-

biášem zpívat do Německa. Na koncertě proběhne

vátkové.

křest CD Michalem Kučerou poslancem Parlamentu
ČR. Projekt podpořil Krajský úřad

Pátek

Ústeckého kraje.

Čtvrtek 2. 6. 2016

16:30

18:00

Kostel CČSH

Noc kostelů
sál školy

Rozvíjej se poupátko...
Společné setkání žáků ze třídy Aleny Šefčíkové a
rodičů. Rozloučení se školním rokem s oblíbenými
písničkami a skladbami.

10. 6. 2016

Recitační úspěch
V úterý 26. dubna v Litoměřicích proběhlo krajské kolo soutěže Ars Poetica-Puškinův
památník. V soutěži vystoupili žáci základních a středních škol, a to s recitací, zpěvem
a dramatickými výstupy. Celkově se soutěže zúčastnili účinkující z Žatce, Mostu, Litvínova, Chomutova a Loun. ZUŠ Louny reprezentovala s recitací Kateřina Vernerová, která
v okresním kole získala místo první a v krajském kole místo druhé s postupem do celostátního kola, které se koná 6. června 2016 v Praze. Tímto Kateřině moc gratulujeme
a těšíme se na další úspěchy!
Oksana Kaplanová

Na tradiční Noci kostelů vystoupí pěvecký sbor
Pastelka ZUŠ Louny složený z nejmenších zpěváčků,

Naše mažoretky opět postoupily na Mistrovství Evropy
V sobotu 21. května 2016 se konalo
mistrovství
České
Republiky
v klasických sólech i v sólech s hůlkou
a rekvizitami. Na tuto soutěž se probojovaly s klasickým sólem Barbora Kaloušová a Sarah Abdeslamová. Holkám
se bohužel nepodařilo probojovat do
finále, ale obě si své vystoupení užily
a vydaly ze sebe vše. Obě skončily na
prvním nepostupovém místě. Ve večerních hodinách probíhala soutěž sól
s hůlkou a rekvizitami, kde jsme měli
Marii Smetanovou a Janu Svobodou.
Obě ve stejné věkové kategorii a to
junior starší. Večer při vyhlášení jsme
měly velkou radost. Mája získala titul
II. Vícemistr a Jája titul Vícemistr ČR.
Mája i Jája pojedou reprezentovat ČR

na Mistrovství Evropy.
V neděli 22. 5. 2016 pokračovalo mistrovství a tento den se předvedla
všechna nejlepší dua z naší republiky.
V klasickém Duu v dětské věkové kategorii za ZUŠ Louny soutěžily Barbora
Červenková a Simona Tomišincová,
které skončily v semifinále. V duu
s hůlkou a rekvizitami jsme měli také
zástupce a to v seniorské kategorii
Markétu Ondráčkovou a Kateřinu Tužilovou. A rozšířily se řady z naší ZUŠ na
Mistrovství Evropy. Maky a Kačka získaly titul II. Vícemistr ČR a společně se
sólistkamy postoupily na Mistrovství
Evropy, které se koná v říjnu v Anglii.
GRATULUJEME!! Lenka Havlištová

pod vedením Jana Krtičky. Flétnový soubor Flauti
di Luna pod vedením Jana Krtičky. Zpěváci a zpěvačky ZUŠ Louny ze tříd Marcely Brýdové a Veroniky Studené.

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

