UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCÍ BŘEZNU 2018
Čtvrtek 1.3.2018

16:30

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

sál školy

Třídní koncert bicí nástroje
Vystoupení bubeníků ze třídy Jiřího Soukupa.
Čtvrtek 8.3.2018

16:30

sál školy

Chvilka u klavíru

Únor a březen
2018

Třídní koncert žáků ze třídy Martiny Podané.
Pátek 9.3.2018

9:00

Most

Divadelní festival NaNečisto
Žáci LDO vystoupí na divadelním festivalu NaNečisto v Mostě. Zúčastní se workshopů a načerpají
inspiraci z představení.

Čtvrtek 15.3.2018

16:00

Ve dnech 19.a 22.
ledna 2018 proběhla v ZUŠ
Louny školní kola soutěže
ZUŠ pořádané MŠMT.

sál školy

Vernisáž výstavy Fotografie z Chile
Po tříletém cyklu opět soutěžili žáci tanečního oboru,
žáci ve hře na bicí a dechové nástroje a žáci v sólovém
a komorním zpěvu.

Své fotografie z cesty vystaví: Eliška Drbohlavová,
Kamila Hájková, Denisa Körberová, Jaroslav Pama
a Jindřiška Riedlová.
Čtvrtek 15.3.2018

17:00

Vrchlického divadlo

Koncert učitelů na počest
Eduarda Treglera u příležitosti
150. výročí jeho narození

Celkem v těchto oborech
soutěžilo 54 žáků školy rozdělených od 0. do XI. kategorie. Výkony žáků hodnotila porota složená z učitelů
jednotlivých oborů a zaměření a vedení školy.

Eduard Tregler byl zakladatelem a prvním ředitelem Hudební školy v Lounech, proto se učitelé
rozhodli věnovat mu slavnostní koncert. Vystoupí
učitelé ZUŠ Louny s hosty. Vstupné: 60,- Kč
Středa 21.3.2018 ZUŠ Evy Randové Ústí n/ L

Krajské kolo soutěže MŠMT - sólový
a komorní zpěv
Čtvrtek 22.3.2018

16:30

sál školy

Černobílé setkání
Na svůj jarní třídní koncert si vás dovolují pozvat
klavíristé a klavíristky ze třídy Ivany Derflerové.
Pátek 23.3.2018

ZUŠ Litvínov

Krajské kolo soutěže MŠMT
- dechové nástroje
Pátek 23.3.2018

08:00

Když se řekne Masopust, představíme si - masky, tanec, jídlo a pití, vepřové
hody – veselí a dobrou zábavu. To vše bude na pátém ročníku Masopustního
veselí ve Skupicích u Postoloprt v sobotu 24. února 2018 od 11:00 do hodin.
Ve 13:15 hodin se přítomným divákům na Statku Pohoda představí živý medvěd Jaroslava Káni. Lákavý pro děti bude tradičně ve 14:00 hodin průvod
masek, který vychází od Statku Pohoda, za doprovodu Dechového orchestru
ZUŠ pod taktovkou Jaromíra Laksy, projde obcí a vrátí se zpět do výchozího
místa. Jako každý rok, tak i letos bude průvod vedený jezdci na koních. Každé
dítě, které se zúčastní průvodu v masce, dostane balónek.

Poustky u Žihle Na Statku Pohoda během celého dne připraven kulturní program, hrát bude

Soustředění sboru Carmen
Pěvecký sbor Carmen vyjede na již tradiční jarní
soustředění do Poustek u Žihle.
Úterý 27.3.2018

Na Masopustním veselí ve Skupicích bude i živý medvěd

ZUŠ Chomutov

Krajské kolo soutěže MŠMT
- bicí nástroje sólová a souborová hra

Trio SAX vedené Zdeňkem Patrovským. V tvůrčích dílnách, které zajišťují žáci
výtvarného oboru ZUŠ Louny pod vedením učitelky Soni Racety si budou děti
moci vyrobit masku, nebo si na obličej nechat nějakou masku namalovat.
Jitrnice a tlačenku budou před očima diváků na Statku Pohoda vyrábět sami
skupičtí - Pavel Ježek a Eva Chloubová za asistence Míry Plotěného. Zabíjačkové výrobky bude ještě teplé nabízet jeden z nejlepších odborníků Roman
Voříšek z Restaurace U Kaiserů z Lenešic. Program bude ukončen v 15:00
hodin. Masopustní veselé připravují: spolek Stopy, z.s., Základní umělecká
škola Louny, společnost Hydroclar, s.r.o. a Osadní výbor Skupice, za podpory
Ústeckého kraje, Nadace Život umělce a města Postoloprty.

Jindřiška Riedlová

Okresní kolo soutěže MŠMT
žáků tanečního oboru se
bude konat 14. března v
Městském divadle v Žatci.
Okresní kolo soutěže ve
hře na bicí a dechové nástroje a v sólovém a komorním zpěvu se bude konat
27. února v Základní umělecké škole Louny.
Všem soutěžícím žákům
školy blahopřejeme, udělali
se svými učiteli velký kus
poctivé práce a postupujícím přejeme, aby se jim
v dalších kolech soutěže
MŠMT dařilo nejméně tak
jako v kole školním.
Více na str. 3

OBČASNÍK

UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCÍ ÚNORU 2018
1.—11. 2.2018

Rusko - Moskva a Petrohrad

Neděle 25.2.2018

07:00

Louny

Elitery
Soutěže se zúčastní mažoretky ZUŠ Louny.

Zpíváme s Masarykem

vzniku republiky

Skupina žáků a učitelů školy pojede spolu s hudebním
skladatelem Danielem Dobiášem účinkovat do Ruska.
V programu jsou použity písně z projektu „K čemu
slunce, když není den?“.

Úterý 27.2.2018

16:30

Sborový a sólový zpěv, dechové nástroje a bicí
nástroje.
Středa 28.2.2018 17:00

Vrchlického divadlo

Slavnostní koncert u příležitosti

100. výročí vzniku republiky

sál školy

Koncert vítězů

a konce 1. světové války

Na koncertě se představí vítězové školního kola soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT.

Na koncertě ZUŠ Louny se představí žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru.
Vstupné: 60,- Kč

Středa 14.2.2018

19:00

a konce 1. světové války

Okresní kolo soutěží MŠMT

Projekt je podpořen Státním fondem
kultury ČR a z dotačního MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin 2018.

Čtvrtek 1.2.2018

sál školy

Vrchlického divadlo

Koncert Big bandu
Tradičním jarním koncertem se představí Big band
ZUŠ Louny pod vedením pana učitele Milana Bitnera.
Vstupné: 60,-Kč
Čtvrtek 15.2.2018

16:30

Další informace naleznete na našich
webových stránkách www.zuslouny.cz
a na naše facebookovém profilu.

sál školy

Třídní koncert Jaromíra Laksy

V ZUŠ Louny proběhla školní kola soutěže MŠMT

Třídní koncert žáků žesťové třídy Jaromíra Laksy.

Třídní koncert
Pátek 16.2.2018

17:00 Klubovna Luna

Nízkotučný život
"Nevezmeš jména diety své nadarmo." Aneb jak náročné je
někdy býti ženou, jak krásné je ženou býti. Komedie o tom,
že někdy je třeba si uvědomit, proč se chceme změnit a zda
to za to stojí.
Středa 21.2.2018

16:30

sál školy

Třídní koncert Kateřiny Štolové
a Petra Bernarda
Na třídním koncertu vystoupí žáci z klavírní i pěvecké třídy
Kateřiny Štolové a dechové třídy Petra Bernarda.

Čtvrtek 22.2.2018

16:30

sál školy

Klavíristé ze třídy Jitky Sedláčkové a jejich hosté Vám zpříjemní únorové odpoledne.

Sobota 24.2.2018 11:00 Statek Pohoda Skupice

Masopustní veselí - V. ročník
Od 11:00 dílny pro děti, výroba masek, malování perníčků, malování na obličej, hraje Trio Sax Z. Patrovského, ve 13:45 živý medvěd J. Káni a co o něm víme, ve
14:00 průvod masek obcí za doprovodu Dechového
orchestru Jaromíra Laksy, během celého dne ukázka
výroby a prodej zabíjačkových výrobků.

Pokračování ze strany 1
Ze školního kola tanečního oboru do okresního kola soutěže
postoupila jediná soutěžící, Smetanová Marie ze třídy Lenky
Havlištové.
Ve hře na bicí nástroje získali 1. místa s postupem do okresního kola: Studený Šimon, Postlová Barbora, Štola Adam a
soubor Superkus. Na druhém místě se umístil Buchl Jakub.
Všichni tito žáci jsou ze třídy pana učitele Jiřího Soukupa.
Ve hře na dechové nástroje se do okresního kola probojovali žáci: Dostál Jan a Libus Petr, oba ze třídy pana učitele Petra Bernarda. Od pana učitele Milana Bitnera postoupili: Kučerová Natálie, Poděbradský Hynek, Jelínková Nikola, Machuldová Lenka a Becková Anna. Krásná druhá místa získali Míčková Adéla a Becková Anna/ ve hře na klarinet/.
Pan učitel Jaromír Laksa soutěžil se dvěma žáky a oba, Mašek Zdeněk i Blehová Karolína, postoupili do okresního
kola. Ze třídy pana učitele Karla Vencoura vybrala porota do
okresního kola tyto soutěžící: Pelcovou Štěpánku, Pavlátkovou Anežku, Witošovou Elišku, Ferzika Jaroslava, Poděbradského Hynka, Zahradníčka Mikuláše, Hluštíka Josefa a
Antonína, Vedrala Karla a Mundoka Pavla. Dále se do

okresního kola ještě dostali žáci ze třídy Jana Krtičky: Suk
Matěj a Hrušková Natálie.
V sólovém a komorním zpěvu udělila porota 1. místo
s postupem do okresního kola těmto soutěžícím. Laksové
Barboře, Bilákové Anneli, Doubravové Elišce, Parmovi Jaroslavovi, Drbohlavové Elišce a komornímu duu Parma
Jaroslav, Drbohlavová Eliška. Hezká první místa bez postupu získali Drápalová Kateřina, Immrová Veronika, Buricová
Nina a Parkmanová Leona. Všichni výše uvedení zpěváci
jsou ze třídy paní učitelky Marcely Brýdové. Od paní učitelky
Renaty Friedlové postoupily do okresního kola Hájková Tereza, Suková Adina, Hájková Kamila, Parýzková Markéta,
Macasová Agáta, a Tichá Barbora. Žákyni ze stejné třídy
Gregorové Karolíně bylo uděleno hezké 1. místo bez postupu.
Žákyním paní učitelky Veroniky Studené Boudové Janě, Kabelové Tereze, Kotorové Kateřině a Říhové Lucii přiřkla
porota 1. místa s postupem do okresního kola. Ze třídy paní
učitelky Kateřiny Štolové postoupili Klinecký Bertin, Ferziková Anna a Blahoutová Tereza.
Zdeněk Patrovský, zástupce ředitelky

