ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Leden 2015
Únor 2015

OBČASNÍK
Ohlédnutí za rokem 2014 - Rokem české hudby
Rok 2014 byl rokem české hudby. V naší škole plněné Vrchlického divadlo 3. prosince a kmotry
byl „Rokem plným české hudby.“ Tak se jmeno- byli medvědí dvojčata Bára a Hugo na křtu, který
val projekt, který jsme realizovali za finančního proběhl na Statku Pohoda ve Skupicích 13. 12.

Pondělí 2. února 2015
Vrchlického divadlo
Vážení žáci, rodiče a přátelé,
měsíc, ve kterém každoročně
mají žáci a učitelé naší školy
nejvíce různých vystoupení je
již za námi. Během vánočních
svátků jsme si odpočinuli, abychom se opět naplno pustili do
své práce. V nejbližší době je
před námi pololetní vysvědčení
a soutěž ZUŠ vyhlášená
MŠMT. Školní kolo soutěže
v sólovém a komorním zpěvu
proběhne v sále školy v úterý
20. ledna a ve hře na dechové
a bicí nástroje v úterý 27. ledna 2015.
Stalo se již samozřejmostí, že
vedle klasických koncertů připravujeme i velké projekty.
Srdce pod hvězdou je komponované vystoupení, které
uspořádáme v lednu k 70. výročí osvobození Osvětimi.
V dalších měsících nás budou
čekat další velké akce, jako je
již 9. ročník celostátního festivalu Hrajeme s Orffem nebo
zcela nový klavírní festival
Okouzleni klavírem , který budeme pořádat v rámci cyklu
pořadů Husovy Louny.
Přeji nám všem, aby i v roce
2015 naše škola stále vzkvétala, aby se žákům u nás líbilo
a tak u nás načerpali co nejvíce vědomostí a abychom stále měli mnoho příznivců.
Jindřiška Riedlová

přispění Státního fondu kultury a Nadace Život 2014.
umělce. V rámci tohoto projektu byla organizo- České Vánoce
vána celá řada koncertů a akcí. K nejúspěšnějším jsou tedy za
patřily : Slavnostní koncert, který byl oslavou námi a my se
65. výročí založení ZUŠ, Prázdninové varhany již rozhlížíme,
a Koncert komorních souborů.

co připravíme

Součástí tohoto velkého projektu byl projekt ZUŠ dále. Před
Louny České Vánoce. Jak se posléze ukázalo, byl námi jsou
to projekt velice krásný, ale také velice náročný. další projekty
Rozhodli jsme se vydat své první CD, jehož obsa- a další cíle,
hem by byly české vánoční koledy. A tak se od kterých chcejara budovami školy rozléhaly tóny českých vá- me dosáhnočních koled a od září nastala fáze samotné nout.
realizace, která byla opravdu obtížná. Krásné Doufáme, že
tóny vánočních koled, v klasické i modernější budeme stejně úspěšní, jako v případě projektu
úpravě, jistě doprovodily nejednu letošní štědro- České Vánoce a Rok plný české hudby.
večerní večeři. Obsahu obou nosičů tleskalo zaIvana Derflerová

Srdce pod hvězdou
V letošním roce uběhne již 70 let od osvobození
Osvětimi. Základní umělecká škola Louny si k tomuto
výročí připravila komponovaný program s názvem
Srdce pod hvězdou.
Obsahem programu je nejen téma holocaustu a genocidy židovského národa, ale i přiblížení židovské
kultury, tradic a způsobu života této komunity.
Pro veřejnost budeme tento program představovat
ve Vrchlického divadle v Lounech v pondělí 26. ledna
od 18.00 hod. A pro žáky základních a středních škol
je program připraven v dopoledních hodinách v úterý
27. ledna 2015.
Účast na představení přislíbili zástupci židovské obce
z Teplic.

Ivana Derflerová

Představujeme učitelku naší školy paní Renatu Friedlovou
Hudbě se věnuji již

a přestěhování se do Hradce Králové, jsem i zde několik let vyu-

od dětství. Nejprve

čovala v ZUŠ Na Střezině. Po návratu do rodných Loun jsem

jsem začala navště-

v roce 2001 nastoupila do naší ZUŠ. Dva roky jsem navštěvovala

vovat výuku hry na

kurzy pedagogiky, psychologie a metodiky při CCV na pražské

klavír

HAMU a v roce 2012 jsem absolvovala sbormistrovské kurzy

v

lounské

Lidové škole umění

v Pardubicích.

u paní učitelky Mila-

V současné době učím sólový a sborový zpěv, s kolegyní Kateři-

dy Dubské. Mé pě-

nou Štolovou vedu sbory Carmen, Notičky a Skřivánci. Vedle mé-

vecké začátky jsou

ho zaměstnání se věnuji aktivně i sólovému a především sboro-

spojeny se sborem

vému zpívání. Ani se mi nechce věřit, ale téměř 38let jsem člen-

Kvítek, pod vede-

kou již zmíněného pěveckého sboru Kvítek, spolu s Kateřinou

ním Vladimíra Petr-

Štolovou a Lenkou Petržilkovou působím v pěveckém triu Triton.

žilky, který mě velmi ovlivnil, a v podstatě díky němu jsem se zača-

Kromě toho se ve volných chvílích ráda svezu na kole, sklouznu

la hudbě věnovat profesionálně. U paní učitelky Marie Málkové

na lyžích nebo vylezu na nějaký kopec.

jsem se začala zdokonalovat v sólovém zpěvu a po maturitě na

Jsem ráda, že mohu být mezi dětmi, vykonávat právě toto povo-

lounském gymnáziu jsem nastoupila jako učitelka hlasové výcho-

lání, které je zároveň i mým velkým koníčkem. Při výuce se sna-

vy, pěveckých sborů a HN do LŠU v Mostě. Při zaměstnání jsem

žím dětem předat vše, co jsem se sama naučila, pěstovat lásku

studovala sólový zpěv na Státní konzervatoři v Praze, a i poté jsem

k hudbě, ale i ostatním předávat radost prostřednictvím hudby,

se pěvecky vzdělávala v soukromých hodinách u Boženy Kozlíko-

protože: „Hudba je sladká, líbezná mluva, každému srdci srozu-

vé-Havránkové a u Marie Hřebíčkové. Po narození dcery Michaely

Půjdem spolu do Betléma

mitelná.“

Renata Friedlová

České vánoce na statku měly úspěch
Naše škola stále hledá
další

možnosti

svého

rozvoje a zpestření své
činnosti. V letošním roce
jsme

navázali

úspěšnou

velice

spolupráci

s občanským sdružením
Stopy, se kterým spolupořádáme

námětové

akce na Statku Pohoda
ve Skupicích. Krásnou,
velice vydařenou akcí byl
V pátek 12. prosince se kostel Církve česko-

Masopust a posléze Velikonoce. Na sobotu 13. prosince jsme společně přichystali Čes-

slovenské husitské v Lounech rozezněl kou-

ké Vánoce na statku.

zelnými tóny varhan. Základní umělecká

Od dopoledních hodin byl pro návštěvníky připraven bohatý program, připravený naší

škola Louny zde ve spolupráci s církví pořá-

školou. Představil se Big Band pod vedením Milana Bitnera, školní orchestr Twisty VoIs

dala svůj tradiční adventní varhanní koncert.

pod vedením Jitky Sedláčkové, pěvecký sbor Carmen pod vedením Kateřiny Štolové

Představilo se téměř čtyřicet dětí z klavírních

a Renaty Friedlové, komorní dívčí sbor Iluze pod vedením Veroniky Studené, nejmladší

tříd Ivany Derflerové, Martiny Podané a Ale-

pěvecký sbor ZUŠ Louny Pastelka pod vedením Jana Krtičky, Sboreček pod vedením

ny Karpjukové, zpěvačky ze tříd Veroniky

Evy Kleinové a školní kapela Morgan pod vedením Josefa Gunára. Pro děti bylo připra-

Studené a Marcely Brýdové a recitátoři ze

veno malování ozdob a hrnečků, malování perníčků a řada dalších zajímavých činností.

třídy Mileny Syrovátkové. Pro zpestření pro-

Návštěvníci si mohli prohlédnout statek a v něm umístěné expozice prací žáků ZUŠ

gramu si žáci ZUŠ přizvali ještě hosty. Téměř

Louny, mezi nimiž kralovala výstava keramických vánočních ozdob, kterou vytvořili

zcela zaplněný kostel si vyslechl krásné

nejmenší žáčci z Předkolečka předškoláků spolu se svými rodiči a krásná výstava betlé-

vánoční koledy, ale i náročnější varhanní

mů, z nichž ten největší slámovaný, byl opravdu impozantní. Vrcholem celého odpo-

repertoár, který mladí umělci skvěle zvládli.

ledne byl křest CD České Vánoce.

Podvečer byl krásným vstupem do období

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří do Skupic zavítali, a zveme je na další akce, které

Vánoc.

zde budeme pořádat.

Ivana Derflerová

Ivana Derflerová

Průvod masek ve Skupicích povedou koně v maskách
Prvním setkání na Statku Pohoda ve Skupicích bylo Masopustní veselí a proběhlo již
před rokem, v současné době připravují
organizátoři druhý ročník, který se tentokrát bude konat již 14. února 2015. Jak
bude Masopustní veselí, které připravujeme společně s občanským sdružením Stopy,o.s., a společností Hydroclar,s. r. o. probíhat? Ve stodole, ve které se jindy vyrábějí čistírny odpadních vod, se bude od 10:00
hodin konat maškarní rej nejen pro děti,
ale i pro dospělé. Kdo v masce nepřijde,
může si na místě nechat nějakou masku na
obličej namalovat. Nejlákavější pro návštěvníky Masopustního veselí bude jistě
průvod masek, který vyjde od Statku Pohoda ve 14:00 hodin, projde obcí Skupice
a vrátí se zpět do výchozího místa. V čele
průvodu půjdou, stejně jako vloni, koně
manželů Plotěných. Tentokrát ale budou
i koně v maškarním oblečení, které pro ně
připravují žáci výtvarného oboru Základní
umělecké školy Louny pod vedením Soni
Racety. Hudební doprovod průvodu zajistí
Dechový orchestr ZUŠ Louny pod vedením
Jaromíra Laksy. Každý, kdo se průvodů zúčastní dostane malý dárek. Co bude ještě
ve Skupicích připraveno? Děti si budou
moci namalovat svůj hrníček. Každý, kdo
bude chtít dostat balónek, s kterým půjde
v průvodu, namaluje nebo nakreslí obrázek
Statku Pohoda nebo Skupic a ten pak za
balónek v době od 13:30 do 13:50 hodin
vymění. Odpoledne pak budou všechny
obrázky na statku vystaveny. O kulturní
program se postará, jako vždy, naše škola.

Nová výuka v hudebním oboru - ZDARMA

Vystoupí školní orchestr Twisty VoIs, Dechový orchestr ZUŠ Louny, hudební skupina Morgan a pěvecké sbory Iluze a Sboreček.
Na oslavě masopustu nesmí chybět dobré
jídlo. Účastníky bude zajímat průběh zabí-

V letošním školním roce se nám v hudebním oboru podařilo rozšířit nabídku výuky.
Již od září byla zavedena výuka skladby, kterou učí mladý učitel z Teplic Filip Stejskal.
Filip se zaměřuje především na scénickou hudbu. V současné době má 3 žáky, kteří
tvoří vlastní skladby ve speciálním počítačovém programu.

jačky, kterou bude před očima přítomných

Od měsíce listopadu 2014 je ve škole nově vyučována hra na violoncello, kterou

provádět Ladislav Holoch. Zabíjačkové vý-

učila mladá učitelka Olga Šelembová ze Žatce. Tu nyní vystřídá pan učitel Vojtěch Čer-

robky a koláče, které si budou moci ná-

mák z teplického orchestru.

vštěvních na místě koupit, budou jistě

První rok nové výuky je ve škole zvýhodněn neplacením úplaty za vzdělávání, takže

všem chutnat. „Těšíme se na Vás!“ říkají

první rok výuky hry na violoncello, stejně jako výuky skladby je pro žáky zdarma!

organizátoři, kteří dělají vše pro to, aby byli

Do obou zaměření je možno se ještě přihlásit a nabídku výuky

všichni příchozí spokojeni. Stačí jen přijít
s dobrou náladou.

Jindřiška Riedlová

zdarma využít.

Jindřiška Riedlová

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI LEDNU 2015
Čtvrtek 15. 1. 2015

16:30 - 17:30

sál školy

Třídní koncert žáků Veroniky Studené
Na třídním koncertě vystoupí všichni žáci z pěvecké třídy
paní učitelky Veroniky Studené, kteří Vám zazpívají známé
písně z pohádek, filmů a muzikálů. Uslyšíte též komorní
pěvecký sbor Iluze.
Úterý 20. 1. 2015

12:00 sál školy

Školní kolo soutěže ZUŠ MŠMT
- sólový a komorní zpěv
Ve školním kole soutěže se představí žáci pěveckého oddělení školy.
Čtvrtek 22. 1. 2015

16:30 - 17:30

sál školy

Třídní koncert žáků Jaromíra Laksy
Žestě a flétny hrají do světa pro radost.
Pondělí 26. 1. 2015

18:00

Vrchlického divadlo

Srdce pod hvězdou
Pořad věnovaný 70. výročí osvobození Osvětimi
- Den památky obětí holocaustu.

Úterý 27. 1. 2015

8:00 - 12:00 Vrchlického divadlo

Srdce pod hvězdou
Pořad věnovaný 70. výročí osvobození Osvětimi
- Den památky obětí holocaustu. - Pořad pro školy.
Úterý 27. 1. 2015

13:00

sál školy

Školní kolo soutěže ZUŠ MŠMT
- hra na dechové a bicí nástroje
O postup do okresního kola soutěže budou soupeřit žáci
oddělení dechových a bicích nástrojů.
Čtvrtek 29. 1. 2015

16:30

sál školy

Koncert vítězů školního kola soutěže MŠMT
Na koncertě se představí soutěžící žáci.
Sobota 31. 1. - 1.. 2 .2015

Plzeň

Mistrovství ČR ve twirlingu
žákyně TO Lenky Havlištové se zúčastní Mistrovství ČR
twirlingu. Držte nám prosím palce.

ve

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI ÚNORU 2015
Pondělí 2. 2. 2015
17:00 Vrchlického divadlo
Vernisáž výstavy fotografií

Úterý 17. 2. 2015

16:00

sál školy

Vernisáž výstavy žáků Kolečka předškoláků
Žáci Kolečka představí své práce z výtvarného oboru.

Čtvrtek 5. 2. 2015

16:30
sál školy
IV. žákovský koncert
Představí se žáci hudebního a liter. dramat. oboru školy.

Sobota 14. 2. 2015

10:00

statek Pohoda Skupice

Středa 18. 2. 2015
13:00
taneční sál ZUŠ
Školní kolo soutěže tanečního oboru ZUŠ vyhlášené MŠMT
Čtvrtek 19. 2. 2015

Masopustní veselí

16:30

sál školy

Perličky paní hudby

II. ročník - zabíjačka a zabíjačkové výrobky, dílny pro děti,
Na třídním koncertu Jitky Sedláčkové a Kateřiny Štolové
dětský maškarní rej, malování na obličej, kulturní program,
uslyšíte slavné písně a melodie ze světa hudby.
keramický jarmark, informace o čistírnách odpadních vod a
překvapení. Ve 14:00 hodin - průvod masek obcí za dopro- Pátek 20. 2. 2015
ZUŠ Žatec
vodu Dechového orchestru ZUŠ. 11:00 a 15:00 hodin „Po
masopustním veselí zpět ke štíhlé linii - přednáška výživové Okresní kolo soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT v sólovém
a komorním zpěvu a ve hře na dechové a bicí nástroje
poradkyně, se kterou můžete konzultovat své stravovací
V ZUŠ Žatec budou naši žáci usilovat o postup do krajského kola.
návyky během celého dne. Program na straně 3.

Pozvání na Společenský večer

Bubeníci měli svůj seminář

V sobotu 21. 3. 2015 od 20:00 se v KD Zastávka koná společenský večer u příležitosti oslav výročí založení škol—

Dne 30.11.2014 se na sále naší školy konal výjimečný bubenický seminář. Pavel ZUŠ Louny—65. výročí založení, ZŠ Prokopa Holého Louny
Valdman, v současnosti působící převážně v USA, který seminář vedl, prokázal a ZŠ Přemyslovců Louny.
nejen své vynikající hráčské dovednosti, ale i smysl pro zdravý metodický přístup ke cvičení a byl tak výbornou motivací a inspirací pro všechny zúčastněné. V nejbližší době plánujeme spuštění nových internetových stránek školy na www. zuslouny.cz.
Celý seminář organizoval Jiří Soukup, učitel hry na bicí nástroje naší školy.

