UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCÍ PROSINCI 2017

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Pondělí 11. 12. 2017 16:30 kostel CČSH
Vernisáž výstavy Vánoční čas
Slavnostní vernisáží bude zahájena výstava
žáků výtvarného oboru Soni Racety.

Prosinec
2017

Středa 13.12.2017 18:00 Městská knihovna
Česko zpívá koledy

OBČASNÍK

Na tradiční akci vystoupí Morgan a pěvecké sbory. Společná akce Deníku, ZUŠ Louny a Městké knihovny Louny.

V E L K Ý

Ú S P Ě C H

Š K O L Y

Čtvrtek 14. 12. 2017 16:30 sál školy
Adventní písně
Vánoční třídní koncert žáků z pěvecké třídy Marcely Brýdové.

Čtvrtek 14. 12. 2017 18:30 sál školy
Koncert The Blueberries
Kapela zahraje program, který jede o den
později představit do partnerského města
Barendrecht v Nizozemí.

ZUŠ Louny připravila v úterý 21. listopadu 2017 ve Vrchlického divadle v Lounech zcela netradiční program. Představila veřejnosti výsledek své práce v letošním roce na dvouletém projektu
„K čemu slunce, když není den?“ Jedná se o zhudebněné verše dětí z terezínského ghetta

a jejich další využití.

V divadle proběhl křest DVD, dvou CD a notového sborníku žáků školy:
Pátek 15.12. 2017 17:00 kostel CČSH Louny



CD K čemu slunce když není den?“ jedná se o CD, součást zpěvníku, které je doplněno
bonusovou skladbou „Až jednou“, nazpívanou Janem Hrušínským, jeho manželkou
Miluší Šplechtovou a pěveckým sborem Carmen



CD bez zpěvů – hudební podkladové CD pro školy



DVD – s dokumentárním filmem o průběhu projektu a se dvěma videoklipy – Olze
a Koncert na půdě staré školy



Notový sborník „Lounské čtyřka“, jsou to noty, které napsali žáci školy pod vedením
učitele Filipa Stejskala - Jan Libus, Luboš Musil, Tadeáš Racety a Tomáš Formánek
s ilustracemi žáků výtvarného oboru školy.

Už to zvoní, už to cinká
Na svůj tradiční vánoční varhanní koncert
zvou varhaníci a varhanice z klavírních tříd
Ivany Derflerové a Martiny Podané, zpěváci ze tříd Marcely Brýdové a Veroniky Studené a recitátoři z literárně dramatického
oboru Oksany Kaplanové a Mileny Syrovátkové. Kostel je vytápěn.

PF 2018
KRÁSNÉ, POHODOVÉ VÁNOCE
PLNÉ RADOSTI A LÁSKY
Úterý 19. 12. 2017 18:00 kostel CČSH
Vánoční koncert Eliška Drbohlavové
a Jaroslava Parmy

Pátek 15. 12. 2017 20:00 KC Barendrecht

Vánoční čas nám svým pěveckým koncerKoncert skupiny The Blueberries pod vede- tem obohatí Eliška Drbohlavová a Jaroslav
Parma z pěvecké třídy Marcely Brýdové.
ním Jana Stehlíka.
Klavírní a varhanní spolupráce
Ivana Derlferová.
Sobota 16. 12. 2017 18:00 Winterfest Barendrecht
Na vánočním festivalu v partnerském městě Barendrechtu zahraje skupina The Blueberries pod vedením Jana Stehlíka.

ZŠ JAK v Lounech. Zazní vánoční písně
a koledy s povídáním o Vánocích.

Křtu se spolu s ředitelkou školy Jindřiškou Riedlovou ujali:
Doris Grozdanovičová, která do terezínského ghetta přišla ve svých 15ti letech a strávila v něm
čtyři roky, Jiří Strašík, ředitel NIDV Ústí nad Labem, Zuzana Krausová, vedoucí odboru školství
MÚ Louny, Daniel Dobiáš, autor skladeb, Jiří Soukup, který vytvořil nahrávky CD, Milena Syrovátková, napsala scénář k dokumentárnímu filmu, Lenka Pihrtová zrežírovala oba videoklipy
a Karel Vávra, který vše natočil, sestříhal a filmy vyrobil.

Středa 20. 12. 2017 16:30 sál školy
Vánoční rozjímání
Třídní koncert žáků z klavírní třídy Evy
Kleinové a houslové a pěvecké třídy Kristýny Kleinové.

Středa 20. 12. 2017 13:30 kostel CČSH

Čtvrtek 21. 12. 2017 16:30 sál školy

Půjdem spolu do Betléma

Vánoční žákovský koncert

V kostele Církve československé husitské
proběhne koncert pro děti školní družiny

Na koncertě se představí žáci hudebního
a literárně dramatického oboru školy.

Foto z festivalu Dokud se zpívá 27. 11. 2017
v Postoloprtech

V programu za doprovodu Daniela Dobiáše zpívali Kamila Hájková, Denisa Körberová, Jaroslav
Parma, Eliška Drbohlavová, Renata Friedlová spolu s Danielem Dobiášem a pěveckým sborem
Carmen. Pořadem provázela Milena Syrovátková. Diváci shlédli dokumentární film o celém
projektu a ze dvou videoklipů k písním z CD pouze jeden, protože vypověděla službu promítací
technika. Všechny filmy jsou ke zhlédnutí na internetových stránkách školy:
www.zuslouny.cz. „Realizace projektu byla podpořena Státním fondem kultury ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání
v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2017“. Práce na tomto projektu
v ZUŠ Louny nekončí. V roce 2018 ve škole budeme pracovat na videoklipu „Až jednou“

s Janem Hrušínským a Miluší Šplechtovou .
Poděkování patří všem, kteří
se do projektu zapojili.

Jindřiška Riedlová

S p r o g r a m e m „ K č e m u s l u n c e , kd y ž n e n í d e n ? “ v C h i l e

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCÍ PROSINCI 2017

ZUŠ pracuje již druhým rokem na rozsáhlém projektu „K čemu slun- nechtělo. Následující den jsme se ještě za tmy vydali na cestu po-

ce, když není den?“. Součástí projektu, byl v tomto školním roce již dívat se na geotermální pole El Tatio. Vulkanická a gejzírová oblast
druhý zahraniční zájezd, kde žáci s tímto programem spolu v severní části Chile v nadmořské výšce okolo 4 200 m je nejvýše
s Danielem Dobiášem účinkovali.

V září 2017 žáci zpívali položené gejzírové pole na světě, počtem gejzírů největší na jižní

v Holandsku a v Nizozemí.

polokouli a třetí největší na světě.

V pondělí 23. října 2017 se žáci z pěveckých tříd učitelek Marcely V sobotu 28.
Brýdové, Veroniky Studené a Renaty Friedlové - Eliška Drbohlavo- 10. jsme přele-

Pátek 1. 12 .2017 08:00 Louny
Improvizační víkend!
Improvizační prázdniny! Workshop žáků
LDO, který proběhne ve spolupráci se Střední
pedagogickou školou v Prachaticicíh.

vá, Jaroslav Parma, Denisa Körberová a Kamila Hájková, společně těli zpět do
s ředitelkou školy Jindřiškou Riedlovou a hudebním skladatelem Santiaga de
Danielem Dobiášem vydali na další, tentokrát velice dalekou ces- Chile, kde jsme
tu až do Jižní Ameriky.

měli večer na

Čekala nás naprosto výjimečná cesta do Chile.

velvyslanec-

Cesta byla velice náročná, letěli jsme se dvěma zastávkami. První

mezipřistání jsme měli v New Yorku, což jsme všichni přivítali,
protože tak se nám naskytla jedinečná příležitost prohlídky města,
kde jsme strávili celkem 17 hodin. Z letiště jsme jeli vlakem do Brooklynu, odtamtud jsme přešli Brooklyn Bridge na Manhattan, což
byla paráda, pak na Ground Zero, to je zajímavý památník po
"dvojčatech" a odtamtud k nejvyšší budově města Empire State
Building. Noční procházku jsme ukončili na Time Square, kde to
žije nepřetržitě ve dne v noci a odsud metrem zpátky na letiště.

tví České republiky v Chile

koncert, který
se opravdu

Pátek 1. 12. 2017 16:30 Dobroměřice, kostel
Adventní koncert Carmen a Tria Cum amore
Na adventním koncertu v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích vystoupí dětský sbor
Carmen a Trio Cum amore. Společně posluchačům zazpívají známé i neznámé adventní
a vánoční písně a koledy.

líbil. Zpívali
jsme lidové
písně a zhudebněné texty
dětí z terezínského ghetta

Sobota 2. 12. 2017 13:00 ZUŠ Louny
Soustředění The Blueberries
Orchestr se bude připravovat na své první
zahraniční vystoupení.

Další přistání bylo v Atlantě, kde jsme si prohlídli jen okrajovou Danielem Dobičást města a odpočívali jsme. Do Santiaga de Chile jsme přiletěli ášem z projektu
25. 10., ubytovali jsme se na Českém velvyslanectví a opět jsme „K čemu slunce,
nasedli do letadla a přeletěli do jiného města, do Calamy v severní když není
části Chile.

den?“.

Z letiště jsme přejeli do pouštního města San Pedra de Atacama, Neděli 29. 10. jsme strávili na výletě u Tichého oceánu za doprovokde jsme strávili tři překrásné dny a navštívili nejzajímavější místa – du skvělého člověka, konzula RNDr. Adama Piňose. Lezli jsme po

Neděle 3. 12. 2017 Mírové náměstí Louny
Rozsvícení vánočního stromu

Na tradiční akci zahraje skupina Morgan pod
vedení Josefa Gunára.

laguny

skalních útesech o které se tříštily vlny Pacifiku. Prohlídli jsme si
plameňáky, jeden z domů básníka, diplomata a politika, nositele Nobelovy ceny
obdivovali
za literaturu Pabla Nerudy v Casa de Isla Negra, kde je Pablo Nes

jsme

zdejší ruda i pochován. Poslední den jsme strávili ve městě Santiagu de
sopky i barev- Chile. Na výborný oběd nás pozval velvyslanec RNDr. Josef Rychné štíty And- tar. Večer jsme již seděli v letadle, abychom přes Atlantu, kde jsme
ského pohoří, si prohlédli olympijský park a přes Paříž přiletěli domů. Doma jsme
které v těchto byli ve středu 1. listopadu plni úžasných a nezapomenutelných
místech dosa- zážitků.
huje až 6500
Poděkování patří skvělým pracovníkům Českého velvyslanectví
metrů
nad
v Chile, především RNDr. Josefu Rychtarovi a RNDr. Adamu Piňosomořem. Pozdě
vi, kteří se o nás perfektně starali.
odpoledne
jsme se vydali V měsíci březnu 2018 připravíme ve škole výstavu nejlepších foJindřiška Riedlová
do Valle de la tografií z tété jedinečné cesty.
Luna, kde jsme „Realizace projektu byla podpořena Státním fondem kultury ČR
byli až do zá- a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačnípadu slunce. ho programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menZdejší údolí je šin a multikulturní výchovy v roce 2017“.
natolik zvláštní, že se nám
odsud

vůbec

Úterý 5. 12. 2017 16:30

sál školy

Vernisáž výstavy Vánoce
Své práce představí žáci výtvarného oboru
pod vedením Jindřišky Riedlové.

Středa 6. 12. 2017 18:00

Podbořany

Adventní koncert
Koncert ve spolupráci se ZUŠ Podbořany,
za ZUŠ Louny vystoupí dětský pěvecký sbor
Carmen, zpěváci Jaroslav Parma, Eliška Drbohlavová a trumpetista Karel Vedral.

Čtvrtek 7. 12. 2017 17:00 Muzeum Louny

Adventní koncert s Carmen a Harmonií

Vernisáž výstavy o vánocích

Společně se smíšeným sborem Harmonie
Louny zazpívá dětský pěvecký sbor Carmen pod vedením Renaty Friedlové a Kateřiny Štolové adventní a vánoční písně.

Na vernisáži vánoční výstavy v muzeu
vystoupí se svými žáky Kateřina Štolová.

Sobota 9. 12. 2017
14:00
Vrchlického divadlo

Čtvrtek 7. 12. 2017 16:30 sál školy

Vánoční koncert Dechového orchestru

Vánoce jsou za dveřmi

Dechový orchestr ZUŠ Louny hraje pod
taktovkou Jaromíra Laksy. Vstupné 60 Kč

Třídní koncert žáků Josefa Gunára. Představí
se žáci ve hře na strunné nástroje.

Sobota 9. 12.2017 16:00 kostel Černčice

Neděle 10. 12. 2017 17:00 Hříškov, Kaple
Nejsvětější Trojice
Vánoční zpívání s rozsvícením vánočního
stromu
V malé kapli v obci Hříškov zazpívají žáci
ZUŠ spolu se svou paní učitelkou Kateřinou Štolovou tradiční vánoční koledy
a písně.

