UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCÍ BŘEZNU 2017
Středa 22. 3. 2017

16:30

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

sál školy

Šestistrunná terapie
Třídní koncert žáků z kytarové třídy Jana Stehlíka.
Čtvrtek

23. 3. 2017

16:30

sál školy

Absolventský koncert žáků ze třídy Jaromíra
Laksy
Absolventský koncert Karolíny Blehové ve hře na
trubku a Nikoly Mundokové ve hře na pozoun.
Čtvrtek 23. 3. 2017

18:00

sál školy

Třídní koncert žáků Jan Krtičky
Na třídním koncertě se představí se svým umem žáci
ze třídy Jan Krtičky.
Středa 29. 3. 2017

9:30

sál školy

Okresní kolo Puškinova památníku
Česko-ruská společnost Louny pořádá „Okresní kolo
Puškinova památníku“, na které vás srdečně zve.
Středa 29. 3. 2017
Středa 8. 2. – 11. 4. 2017

sál a prostory školy

Všechny podoby portrétu
Své fotografie vystavují žáci Lenky Pihrtové.
Čtvrtek

2. 3. 2017

16:30

sál školy

19:00 Vrchlického divadlo

Koncert Big bandu
Tradičním jarním koncertem se představí Big band
ZUŠ Louny pod vedením Milana Bitnera. Vstupné 60,Čtvrtek

30. 3. 2017

09:00

Most

Černobílé setkání

PřeMostění

Na tradiční třídní koncert vás zvou klavíristky a klavíristé ze třídy Ivany Derflerové.

Literárně-dramatický soubor Dramadlo vystoupí na
divadelním festivalu PřeMostění. Žáci se též zúčastní
workshopů a uvidí představení ostatních souborů.

Sobota 4. 3. 2017

10:00

Skupice

Masopustní veselí
Pozvání na IV. ročník - viz plakát na předešlé straně.
Čtvrtek

9. 3. 2017

16:30

sál školy

Zpívající klaviatura
Klavírní úpravy známých i méně známých písní různých žánrů vám zahrají žáci Jitky Sedláčkové.
Na třídním koncertě opět vystoupí soubor
Twisty VoIS a zajímaví hosté.

Čtvrtek

30. 3. 2017

16:30

sál školy

Třídní koncert žáků dřevěných
dechových nástrojů ze třídy Milana Bitnera
Na koncertě zazní skladby pro saxofon, klarinet a
příčnou flétnu.
Pátek 31.3.2017

08:00 Poustky u Žihle

Soustředění pěveckého sboru Carmen
Na soustředění do lesů u Žihle opět vyjedou zpěváci
z Carmen pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty
Friedlové.

Březen
2017
Zdravím Vás, vážení
čtenáři, v březnovém čísle
našeho Občasníku. Na tomto
místě chci vyzdvihnout vynikající práci učitelky Lenky Havlištové a postup našich dvou
žáků z okresního do krajského
kola soutěže ZUŠ vyhlášené
MŠMT—Jana Libuse a Adama
Štoly. Poděkování patří také
jejich učitelkám Jaroslavě Sejvalové a Jitce Sedláčkově.

OBČASNÍK
O k re s n í ko lo s o u těže Z UŠ j e za n ám i
Ve středu 22. února 2017 proběhlo v ZUŠ Žatec
okresní kolo soutěže ZUŠ pořádané MŠMT ve hře
na housle, kytaru a klavír.
Z naší školy se soutěže zúčastnili dva houslisté,
Milan Hangurbadžo a Tereza Votavová ze třídy
pana učitele Josefa Gunára. Oba v 0. kategorii
získali shodně 2. cenu.

Dva kytaristé ze třídy pana učitele Jana Stehlíka,
Jan Dostál /0. kategorie/ a Jakub Rybář /1. kategorie/ vybojovali krásná 3. místa. Vzhledem
Jindřiška Riedlová k jejich věku je to velký úspěch.
Soutěžících na klavír jelo do okresního kola celkem sedm. Adéla Petříčková /0. kategorie/ se
umístila na 1. místě, Adam Jílek /VII. kategorie/
získal 2. místo a Jan Libus /III. kategorie/ vybojoval 1. místo s postupem do krajského kola.
Všichni tři žáci jsou ze třídy paní učitelky Jaroslavy Sejvalové. Eva Volková ze třídy pana učitele
Zdeňka Kohouta v I. kategorii získala 2. cenu
a Tereza Kabelová/V. kategorie/ ze třídy Ivany
Derflerové se umístila na 3. místě. Elišku Drbohlavovou/IX. kategorie/ ocenila porota 3. místem
a Adama Štolu /VI. kategorie/ 1. místem
s postupem do krajského kola soutěže ZUŠ. Oba
žáci jsou ze třídy paní učitelky Jitky Sedláčkové.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy a města Louny.
Postupujícím budeme držet palce, aby i ve velké
konkurenci v krajském kole uspěli a přivezli co
nejlepší umístění.
Zdeněk Patrovský

LENKA HAVLIŠTOVÁ získala ocenění za svou práci
Lenka Havlištová, učitelka tanečního oboru
ZUŠ Louny převzala na Třídním koncertě
twirlingu dne 9. února 2017 od Jindřišky
Riedlové, ředitelky školy cenu "POČIN RO-

KU 2016". Cenou je krásné umělecké dílo skleněná plastika, kterou vyrobili výtvarníci ve
SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově.

Lenka Havlištová byla oceněna za vynikající
výsledky, kterých dosáhla v roce 2016 se
svými žákyněmi v soutěžích na mezinárodní
úrovni.
Jindřiška Riedlová
Cenu vyfotili žáci Foto-designu.

Ta d e á š R a c e t y j e p r v n í o c e n ě n ý v s o u t ě ž i
„Vytvoř video a vyhraj! “
ZUŠ Louny vypsala na začátku roku 2017 časově neomezenou soutěž pro malé i velké „Vytvoř video a vyhraj!“. Podmínkou je vytvoření propagačního videa na libovolnou akci, kterou pořádá ZUŠ
Louny a která je uvedena na internetových stránkách školy v sekci
„Program“. Za tři zveřejněná propagační videa si pak vítěz může
vybrat jednu z navržených cen. Prvním vítězem soutěže, který
získal DIPLOM a vybral si bluetooth reproduktor je žák ZUŠ Louny Tadeáš Racety.
Cenu Tadeášovi předala Jindřiška Riedlová, ředitelka školy na Koncertě vítězů školního kola, který se konal ve středu 15. února 2017
v sále školy.

Pokud by chtěl někdo další také vyhrát bluetooth reproduktor nebo například propisovací tužku s USB,
solární powerbanka, apod. může svá videa zasílat
průběžně na adresu: zus@zuslouny.cz s názvem soutěže:
„Vytvoř video a vyhraj“. Podrobné informace jsou zveřejněny na
internetových stránkách školy: www.zuslouny.cz.

Gratulujeme Tadeášovi Racetymu a těšíme se na další příspěvky.
Jindřiška Riedlová

Pře dávání zpěvníků "K če mu s lunce když ne ní den?"
Zpěvník s CD převzalo 71 žáků školy.
V první skupině bylo 28 žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny,
kteří se zúčastnili celostátní soutěže, vypsané školou a jejich
obrázek byl vybrán do vydaného zpěvníku.
Ve druhé skupině byli 43 žáci hudebního oboru ZUŠ Louny,
kteří se podíleli na nahrávání CD.
V kulturním programu vystoupili vítězové školního kola ve
hře na klavír Jan Libus, Valentýn Girga, Adam Štola a Adam
Jílek. Svou píseň „Myška“, která je na CD, zazpívali Tadeáš
Racety a Tereza Hájková.
Projekt podpořilo MŠMT a OSA.

ZUŠ Louny na konci roku 2016 vydala výukový materiál –
zpěvník a CD „K čemu slunce, když není den“. Tento materiál obsahuje verše dětí z terezínského ghetta zhudebněné
skladatelem Danielem Dobiášem. Ilustrace do zpěvníku vytvořili žáci výtvarných oborů z celé republiky. Na CD nahráli
písně žáci a učitelé ZUŠ Louny spolu se známými osobnostmi
naší kultury: Táňou Fischerovou, Ladislavem Frejem, Karlem
a Nikol Heřmánkovými, Hanou Maciuchovou.
Ve středu 8. února 2017 proběhla v sále školy hned dvě
Slavnostní předání. Žáci školy dostali jako odměnu za svou
práci zpěvníku s CD "K čemu slunce, když není den?".

V roce 2017 v tomto úspěšném projektu
pokračujeme.
J. Riedlová

