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OBČASNÍK

S programem „K čemu slunce,
když není den?“ v Bruselu, Rotterdamu a Barendrechtu
ZUŠ Louny pracuje již druhým rokem na projektu
„K čemu slunce,
když není den?“.
Součástí projektu,
který podpořilo
MŠMT a Státní
fond
kultury
ČR, byl také zahraniční zájezd,
kde žáci s tímto
programem spolu s hudebním skladatelem Danielem Dobiášem
s tímto programem účinkovali.
O kvalitě koncertu svědčí i to, že velvyslankyně České republiky
paní Jana Reinišová pozvala žáky školy na další vystoupení do
rezidence v Haagu.
J. Riedlová
Účastnice zájezdu napsaly:
Naše postřehy ze zájezdu
Ve dnech 12. až
16. září ze žáci
Základní umělecké školy Louny
Eliška Drbohlavová,
Jaroslav
Parma, Kateřina
Kotorová, Denisa
Körberová a Kamila
Hájková,
společně s paní
ředitelkou Jindřiškou Riedlovou, paní učitelkou Renatou Friedlovou a hudebním skladatelem Danielem Dobiášem, zúčastnili čtyř koncertů
v zahraničí na počest 80. výročí Masarykova úmrtí.
Pobyt byl zahájen prohlídkou historického centra města Bruggy,
které nás uchvátilo svou romantickou atmosférou. První koncert
byl v Bruselu, následně dva koncerty v Rotterdamu, kde nám
bohužel počasí moc nepřálo. Naše turné jsme završili
v partnerském městě Barendrechtu. Všechny koncerty se setkaly
s velkým úspěchem a my měli možnost setkat se řadou zajímavých osobností.

Celý pobyt jsme pojali v duchu teambuildingu,
a proto jsme se věnovali utužování našich vztahů a pěveckých
dovedností. Mezi naše utužovací rituály patřily například cviky
pana Karla Nešpora před koncerty. Nejúspěšnější však byla terapie smíchem, kterou jsme praktikovali velmi často v čele s naší
paní ředitelkou.
Celý zájezd jsme si moc užili, a tímto bychom chtěli poděkovat za
tuto příležitost ZUŠ Louny, za bezpečnou přepravu tam i zpět panu řidiči Františku Smrtovi a v neposlední řadě za skvělý pedagogický dozor paní ředitelce.
Eliška Drbohlavová, Kateřina Kotorová
a Denisa Körberová

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCÍ ŘÍJNU 2017

12:00 Vrchlické divadlo

Improvizace!
Workshop pro žáky LDO, zaměřený na improvizaci.

Úterý 3. 10. 2017 8:30 a 10:15 Vrchlického divadlo

K čemu slunce, když není den?

Sobota 14. 10. 2017 16:00 KD Postoloprty - kinosál

Výběr slavných scén z oper Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany

Pořad pro žáky 2. stupně základních škol a studenty
středních škol. Své vzpomínky na pobyt v koncentračních táborech bude vyprávět Karel Ellinger.

Krásný komentovaný koncert z vybraných částí oper
Rusalka, Jakobín a Prodaná nevěsta uvádí Smíšený
pěvecký sbor Harmonie Louny (sbormistr Jiří Kurka),
Trio Cum amore a Dětský pěvecký sbor Carmen ZUŠ
Louny (sbormistryně Renata Friedlová a Kateřina
Štolová). Sólisté: Kateřina Štolová, Jiří Kurka a Miroslav Sochr. Klavírní doprovod Martina Podaná. Slovem provází Karel Ploranský a Kateřina Tomšíková.
Vstupné dobrovolné.

Hudební skladatel Daniel Dobiáš spolu s žáky a učiteli
ZUŠ Louny zazpívají zhudebněné texty dětí žijících za
druhé světové války v terezínském ghettu.
Projekt podpořili MŠMT ČR a Státní fond kultury ČR.

Čtvrtek 5. 10. – 9. 10. 2017

Sobota 14. 10. 2017

Středa 18. 10. 2017

Almore, Nizozemí

17:00

prostory školy

Louny očima teenagerů

Mistrovství Evropy mažoretek

Výstava fotografií žáků ze třídy Lenky Pihrtové.
Marie Smetanová se svým sólem s hůlkou a rekvizitami na téma "Evita" a Tereza Jermářová s Kateřinou
Tužilovou se svým duem s hůlkou a rekvizitami na
téma "Pevnost Boyard" nás budou reprezentovat na
Mistrovství Evropy, které se letos koná v Nizozemí.
Držte jim prosím, palce.
Čtvrtek 5. 10. 2017 17:00

Čtvrtek 19. 10. 2017

Na koncertě se představí žáci hudebního a literárnědramatického oboru školy.
Čtvrtek 26. 10. 2017

16:30 kostel CČSH Louny

Prachatice

Improvizační prázdniny! Workshop žáků LDO, který
proběhne ve spolupráci se střední pedagogickou
školou v Prachaticích.

U V I D Í T E N Á S V M Ě S Í C Í L I S T O PA D U 2 0 1 7
Pozvání na koncert do chrámu sv. Mikuláše
Slavnostní koncert na počest Tomáše G. Masaryka, kterým chtějí organizátoři uctít památku prvního prezidenta Československé republiky u příležitosti 80. výročí od jeho úmrtí se bude konat ve čtvrtek 5. října 2017 od 17:00
hodin v chrámu sv. Mikuláše v Lounech.

Čtvrtek 12. 10. 2017

08:00

Improvizační prázdniny!

Slavnostní koncert na počest
T. G. Masaryka

a Nadace Život umělce.

sál školy

I. Žákovský koncert

Chrám sv. Mikuláše

Na koncertě pořádaném společně se spolkem Stopy,
z.s. vystoupí vedle žáků a učitelů ZUŠ Louny také žáci
ZUŠ Podbořany a hráči Teplické filharmonie pod vedením Martina Říhovského. Koncert je součástí projektu, který podpořili: Město Louny, Ústecký kraj

16:30

Koncert bude velice pestrý a jistě pro posluchače zajímavý. Účinkovat budou:
Collegium ve složení: David Pospíšil - housle, člen Severočeské filharmonie,
Zpíváme s Masarykem
Petr Pospíšil - viola, člen Severočeské filharmonie, Martin Říhovský - kontrabas, člen orchestru Severočeského divadla, ředitel ZUŠ Podbořany. Jako sólisLiterárně - hudební podvečer, kterým si připomínáme té zahrají: na hoboj Kirill Burdalev a Zdeňka Fantová na elektronické klávesomyšlenky a oblíbené lidové písničky Jana Masaryka vé nástroje, učitelka ZUŠ Podbořany, Karel Vencour – trubka, člen Severočesi jeho otce T. G. Masaryka v autorském hudebním
ké filharmonie a učitel ZUŠ Louny za doprovodu Michaely Káčerkové na varpořadu Daniela Dobiáše. Na koncertě pořádaném
hany.Ze Základní umělecké školy Louny budou zpívat Eliška Drbohlavová,
společně se spolkem Stopy, z.s. vystoupí vedle žáků Agáta Macasová, Tereza Blahoutová a Jaroslav Parma, za doprovodu Ivany
a učitelů ZUŠ Louny také hudební skladatel Daniel
Derflerové a Jitka Sedláčkové, dále vystoupí na trubku Karel Vedral a na klavír
Dobiáš. Koncert je součástí projektu, který podpořili: Adam Štola. Ze Základní umělecké školy Podbořany přijede na klávesy zahrát
Město Louny, Ústecký kraj a Nadace Život umělce. Sarah Wanglerová. Zazní skladby Antonia Vivaldiho, Bedřicha Smetany, Wolfganga Amadeuse Mozarta, Ennio Morriconeho, Johanna Sebastiana Bacha,
Georga Friedricha Händela a dalších. Vyvrcholením celého koncertu bude
vystoupení pěveckého sboru Carmen pod vedením Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové za doprovodu Collegia.
Jindřiška Riedlová

Čtvrtek 16.11.2017

16:30

sál školy

Spadané listí

Čtvrtek 23.11.2017

09:00

Brno

Divadelní BAF!
Denisa Körberová, žákyně z pěvecké třídy Veroniky Studené
ukončí svým koncertem studium sólového zpěvu. Na koncert si
pozve také hosty. Vystoupí Kateřina Ondryášová a komorní pěvecký sbor Iluze.

Divadelní BAF! Divadelní festival v Brně, na kterém vystoupí
soubor LDO Ti Dva.
Čtvrtek 23.11.2017

Úterý

21.11.2017

17:00

Vrchlického divadlo

Slavnostní křest CD a knihy
K čemu slunce, když není den?
Základní umělecká škola Louny pokřtí zpěvník s CD a představí
videoklipy a dokumentární filmu o projektu, který podpořili:
MŠMT a Státní fond kultury.

16:30

sál školy

II. žákovský koncert
Představí se žáci hudebního a literárně dramatického
oboru školy.
Pondělí 27.11.2017

17:00

kinosál Postoloprty

Dokud se zpívá
Tradiční regionální festival sborového zpěvu ve spolupráci ZUŠ
Louny a ZUŠ Postoloprty.

S l e d u j e t e n a š e s t r á n k y w w w. z u s l o u n y. c z a n á š f a c e b o o k .

