UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCÍ ČERVNU 2017
Čtvrtek 1. 6. 2017

16:00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

sál školy

Absolventský koncert Kateřiny Ondryášové
Žákyně sedmého ročníku I. stupně Kateřina Ondryášová ze třídy
Jaroslavy Sejvalové zakončí své studium hry na klavír.
Čtvrtek 1. 6. 2017

17:30

sál školy

Květen a červen
2017

Absolventský koncert Adama Jílka
Žák sedmého ročníku I. stupně Adam Jílek ze třídy Jaroslavy Sejvalové vám zpříjemní spolu se svými hosty zajímavým klavírním
programem červnový podvečer.
Pátek 2. 6. 2017

18:00

Vážení přátelé,
blíží se konec školního roku
a nás čeká ještě celá řada krásných koncertů a akcí. Na které
Vás tímto Občasníkem chceme
srdečně pozvat.

sál školy

Koncert žáků Marcely Brýdové
Koncert je součástí Muzejní noci.
Pondělí 5. 6. 2017

16:00

Se školním rokem se tentokrát
rozloučíme 27. června 2017.

Městská knihovna Louny

Výstava žáků VO ze třídy Soni Racety s názvem Čaj
Žáci VO ze třídy Soni Racety budou vystovat své práce v Městské
knihovně v Lounech. Výstava bude zahájena vernisáží v 16:00 s
krátkým hudebním programem žáků hudebního oboru ZUŠ Louny. Jste srdečně zváni.
Úterý - středa

6. 6. - 7. 6. 2017 8:30 a 10:00

sál školy

ZUŠ připraví program pro děti lounských MŠ a žáky 1. a 2.tříd ZŠ.
16:00

sál školy

Vernisáž výstavy Zrcadlení

Čtvrtek 15. 6. 2017

Čtvrtek 15. 6. 2017
17:00

Kostel sv. Petra

Absolventský koncert Anežky Dittrichové
a Adély Peterové
Pátek

9. 6. 2017

17:00

kostel CČSH Louny

Prázdninové varhany
Tradiční varhanní koncert žáků z klavírních tříd Ivany Derflerová a
Martiny Podané, pěveckých tříd Marcely Brýdové a Veroniky Studené a recitátoři z literárně dramatických tříd Mileny Syrovátkové a Oksany Kaplanové ZUŠ Louny.
Pátek

9. 6. 2017

18:00

kostel CČSH Louny

Noc kostelů
19:00

Chrám sv. Mikuláše

Noc kostelů
Vystoupení pěveckých sborů.

radnice města

18:00

radnice města

Předání ocenění nejlepších žáků školy
Pátek

16.6.2017

14:00 – 18:00

ZUŠ Louny

Sboreček Evy Kleinové se 11. dubna 2017 vrátil
z Indie. Dostalo se mu cti, že mohl zpívat spolu
s Danielem Dobiášem 6. dubna na Velvyslanectví České republiky v Dillí. Hudební skladatel Daniel Dobiáš připravil hudební setkání dvou
velkých osobností indického filozofa R. Thákura,
který dvakrát navštívil Prahu, a T. G. Masaryka.
Oba byli navrženi na Nobelovu cenu. Oba žili ve
stejné době. A oba měli podobné myšlenky na
svobodný stát, který se nakonec stal skutečností.

Nově probíhá zápis pouze v tento den a jeho součástí je i přijímací řízení! Přijímací zkoušky se budou konat v budově ZUŠ Poděbradova 610 u jednotlivých oborových a nástrojových komisí.
Zájemce pošle předem přihlášku přes www.izus.cz, vytištěnou
přihlášku pak uchazeč dostane při příchodu do budovy a s ní se
dostaví k přijímací komisi – po splnění přijímací zkoušky, kterou
mu komise zapíše do přihlášky, se uchazeč dostaví do kanceláře
školy, kde podepsanou přihlášku odevzdá a domluví se na nástupu do školy a na platbě úplaty za vzdělání.
16:00

Přejeme Vám krásné léto,
dětem krásné prázdniny
a těšíme se, že se sejdeme
ve škole v příštím školním
roce 2017 — 2018.

Soubor zůstal v Dillí celý týden. Následující dny
účastníci poznávali Indii, viděli krásné památky
severní Indie a alespoň trochu poznali život
v Indii. Účastníci si prohlédli staré i nové Dillí,
viděli úžasný Tádž Mahal, symbol Indie v Agře
a památky v Džajpuru. Nechybělo svezení rikšou
v Indii bylo fantastické. Pan velvyslanec i se svou
nebo na slonovi. Zážitky, které si odvezli, jsou
manželkou dokonce přijal celou skupinu u sebe
skutečně nezapomenutelné.
doma na snídani. Výjezd podpořil Ústecký kraj.
Ubytování na velvyslanectví, úžasná péče Mgr. Indie zůstane trvale v srdcích všech účastníků.
Romana Masaříka, zástupce velvyslance a přijetí
Jindřiška Riedlová
Ing. Milana Hovorky, vyslance České republiky

POZOR—změna zápisu do ZUŠ Louny!

ZAHÁJENÍ pro stávající žáky

DODATEČNÝ ZÁPIS

Úterý 27. 6. 2017
Pátek 9. 6. 2017

17:00

Předání absolventských listů

Výstava Zrcadlení - jak se vidíme, co očekáváme, co máme rádi.
Své výtvarné práce představí žáci ze třídy Jany Marešové.
Čtvrtek 8. 6. 2017

Sboreček ZUŠ Louny zpíval v Indii

Druhé samostatné vystoupení měl Sboreček
hned následující den 7. dubna na Diplomatické
noci, kde zazpíval české lidové písně.

Projektové dny

Středa 7. 6. 2017

OBČASNÍK

zahrada školy

Prázdninový happening
Tradiční zakončení školního roku, na zahradě školy zahrají školní
orchestry a pro děti jsou připraveny tvořivé dílny.

pondělí 4. září 2014 od 9:00 16:00 hodin u svých učitelů

Všichni žáci budou mít první
výuku v prvním týdnu. Od 11. 9.
2017 bude probíhat řádná výuka dle rozvrhu hodin.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ pro
nové žáky školy spolu s rodiči
Proběhne v pondělí 4. září 2017
od 15:00 hodin na sále školy pro
hudební obor a od 16:00 hodin
pro nehudební obory. Kolečko
předškoláků se sejde 5. září
2017 od 16:00 hodin.
Jindřiška Riedlová

Nově bude probíhat zápis do Základní umělecké cello. Samozřejmě také sólový, sborový zpěv
školy Louny pouze v pátek 19. 5. a v sobotu a populární zpěv. Do hudebního oboru rovněž
16. 6. od 14:00 do 18:00 hodin, v sobo- patří studium skladby.

tu 20. 5. od 9:30 do12:30 hodin v budo- Pro předškolní děti od 5 let věku je připraveno
vě ZUŠ .

Kolečko předškoláků, které je přípravnou výukou
všech čtyř oborů školy.

Součástí zápisu budou i přijímací zkoušky, které
se budou konat u jednotlivých oborových Zájemce o studium pošle předem přihlášku přes
www.izus.cz, vytištěnou přihlášku pak uchazeč
a nástrojových komisí.
dostane při příchodu do budovy a s ní se dostaví
Studovat u nás můžete ve čtyřech oborech: hu- k přijímací komisi – po splnění přijímací zkoušky,
debním, tanečním, výtvarném a literárně drama- kterou mu komise zapíše do přihlášky, se uchatickém. V hudebním oboru ZUŠ Louny nabízí stu- zeč dostaví do kanceláře školy, kde podepsanou
dium hry na klavír, keyboard, akordeon, zobco- přihlášku odevzdá a domluví se na nástupu do
vou a příčnou flétnu, housle, kytaru, elektrickou školy a na platbě úplaty za vzdělání.
kytaru, basovou kytaru, klarinet, saxofon, trubku, snižcový pozoun, tubu, bicí nástroje, violon- Bez řádné přijímací zkoušky nebudou uchazeči
do školy přijati!

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCÍ KVĚTNU 2017
12. 4. – 5. 6. 2017

sál a prostory školy

Výstava výtvarných prací žáků ze třídy Soni Racety

"Čaj"
Středa 3. 5. 2017

17:00

Pátek

19. 5. 2017

Ronov nad Doubravou

09:00

sál školy
Sobota 20. 5. 2017

Hudbou přivítáme hosty z Barendrechtu
16:30

Třídní koncert žáků Karla Vencoura a Zdeňka Patrovského.
SUPŠ sklářská Kamenický Šenov

Dílny ve sklářské škole

Neděle 21. 5. 2017

Žáci výtvarného oboru se svými učitelkami pojedou spolu s žáky
ZUŠ Postoloprty tvořit do sklářské školy v Kamenickém Šenově.
Soustředění podpořil Ústecký kraj.

Středa 24. 5. 2017

kostel sv. Petra
Pátek

Souznění hlasů

19. 5. – sobota 20. 5. 14:00 – 18:00

07:00

Žatec

Oblastní kolo národního šampionátu mažoretek
Azalky, Jasmínky a Konvalinky budou bojovat o postup na zemské
finále ve dvou disciplínách. Pochodové defilé v dopoledních hodinách a pódiová formace v odpoledních hodinách.
Sobota 13. 5. 2017

10:00

KD Střelnice Kadaň

Okouzleni klavírem
Klavíristé ze ZUŠ Louny se zúčastní již třetího ročníku nesoutěžního festivalu ve hře na klavír. Letos štafetu pořadatelství festivalu,
který vznikl v Lounech, převzala ZUŠ Kadaň.
Středa 17. 5. 2017

16:30

sál školy

Třídní koncert bubeníků
Svůj um představí žáci třídy bicích nástrojů Jiřího Soukupa.
Čtvrtek 18. 5. 2017

17:00

ZUŠ Louny

ZÁPIS

Třídní koncert pěvecké třídy Renaty Friedlové.
Sobota 13. 5. 2017

Vrchlického divadlo

Jarní koncert ZUŠ Louny věnovaný T. G. Masarykovi

Smolnice, statek č.p. 4

Dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny pod vedením K. Štolové
a R. Friedlové představí posluchačům některé slavné scény z oper
Prodaná nevěsta, Jakobín a Rusalka. Koncert se koná ve spolupráci s Pěveckým sborem Harmonie a Triem Cum amore. Akce je
součástí Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Žatec

17:00

16:00

Slavné scény z českých oper

Dechový orchestr ZUŠ povede průvod CHMELFESTU
Čtvrtek 11. 5. 2017

zámek Jezeří

Dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ Louny pod vedením K. Štolové
a R. Friedlové představí posluchačům některé slavné scény z oper
Prodaná nevěsta, Jakobín a Rusalka. Koncert se koná ve spolupráci s Pěveckým sborem Harmonie pod vedením J. Kurky a Triem
Cum amore (K. Štolová, M. Podaná a M. Sochr). Akce je součástí
Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

sál školy

14:00

16:00

Slavné scény z českých oper

"A je to"

Sobota 6. 5. 2017

Základní umělecká škola Louny se připojuje k celostátnímu happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open.

Kadaň

Workshop souborů literárně-dramatického oboru školy — Dramadlo, Aplaus a Kukátko, ve spolupráci se ZUŠ Kadaň.

Pátek 5. 5. 2017 07:00

Zelené náměstí Louny

- Celonárodní happening základních uměleckých škol

Představí se všechny skupiny z taneční třídy Lenky Havlištové.

Čtvrtek 4. 5. 2017

16:00

Na mistrovství České Republika nás pojede reprezentovat v sóle s
hůlkou a rekvizitami Jana Ipserová za dětskou věkovou kategorii a
Marie Smetanová za juniory starší. Máme zástupce v duu s hůlkou
a rekvizitami, Terezu Jermářovou a Kateřinu Tužilovou.

Workshop Louny - Kadaň

19:00

30. 5. 2017

Zelená, jedeme!

Třídní vystoupení tanečního oboru

Středa 3. 5. 2017

Úterý

Mistrovství ČR sóla a dua

Sobota 20. 5. 2017

KD Zastávka Louny

16:00

Nově probíhá zápis pouze v těchto dnech a jeho
součástí je i přijímací řízení!
Pá - 14:00 - 18:00, So - 9:30 - 12:30
Přijímací zkoušky se budou konat
v budově ZUŠ Poděbradova 610
u jednotlivých oborových a nástrojových komisí.
Zájemce pošle předem přihlášku přes
www.izus.cz, vytištěnou přihlášku pak uchazeč
dostane při příchodu do budovy a s ní se dostaví
k přijímací komisi – po splnění přijímací zkoušky,
kterou mu komise zapíše do přihlášky, se uchazeč
dostaví do kanceláře školy, kde podepsanou přihlášku odevzdá a domluví se na nástupu do školy
a na platbě úplaty za vzdělání.
Děkujeme:

16:30

sál školy

Absolventský koncert Elišky Drbohlavové
a Lubomíra Musila
Na klávesové nástroje zahrají absolventi ze tříd Jitky Sedláčkové
a Zdeňka Patrovského. Akce je součástí Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
Čtvrtek 25. 5. 2017

16:30

sál školy

Absolventský koncert
Na své absolventské vystoupení vás zvou žáci ze třídy Ivany Derflerové, Josefa Gunára, Zdeňka Patrovského a Karla Vencoura.
Akce je součástí Týdne uměleckého vzdělávání

Úterý 30. 5. 2017

19:00

Dům kultury Teplice

Mládí s filharmoniky
Společný koncert nadaných studentů s hráči
Severočeské filharmonie a Konzervatoře Teplice.
Spolu se svým učitelem Karlem Vencourem bude na koncertě hrát
také Karel Vedral. Koncert je součástí celostátního happeningu
základních uměleckých škol ZUŠ OPEN.

a amatérské tvorby.
Sobota 27. 5. 2017

09:00

Vrchlického divadlo Louny

Lounské dividlo 2017
Nesoutěžní přehlídka studentského divadla, kterou podpořila
Nadace Život umělce. Akce je součástí Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Středa 31. 5. 2017

16:30

sál školy

Absolventský koncert Elišky Víchové
a Matěje Hradeckého
Absolventský koncert žáků z pěvecké třídy Marcely Brýdové.

Další informace naleznete na našich webových stránkách www.zuslouny.cz
a na naše facebookovém profilu. Nově máme i youtube kanál.

