UVIDÍTE U NÁS V MĚSÍCI ČERVNU 2014
Pondělí - 2. 6. 2014 17:00 sál školy

Středa 11. 6. 2014 16:30 sál školy

Jarní koncert

Koncert Luboše Musila

Třídní koncert žáků Milana Bitnera a Absolventský koncert žáků
Josefa Gunára.

Svým recitálem se představí žák Z. Patrovského ze třídy klávesových nástrojů.

Úterý 3. 6. – 5. 6. 2014 8:30 a 10:15 sál školy

Středa 11. 6. 2014 18:00 kavárna Vrchlického divadla

Projektové dny MŠ a ZŠ

Summertime

Koncertem a tvůrčími dílnami se Základní umělecká škola Louny
představí žáků mateřských a I. stupně základních škol.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBČASNÍK

Pěvecký recitál Elišky Drbohlavové, žákyně M. Brýdové.
Čtvrtek 12. 6. 2014 17:00 Kostel sv. Petra

Červen 2014

Středa 4. 6. 2014 17:00 sál školy
Absolventský koncert
Absolventský koncert
Absolventský koncert Christiny Treppmannové a jejích hostů.

Absolventský koncert Sarah Dunn a Barbory Tiché z pěvecké třídy
Renaty Friedlové.

Čtvrtek 5. 6. 2014 17:00 Vrchlického divadlo

Čtvrtek 12. 6. 2014 17:00 sál školy

Akademie ZŠ Školní

Absolventský koncert

Hlavní sbory ZŠ Školní, Louny - Skřivánci a ZUŠ Louny - Notičky
vystoupí na školní akademii.

Absolventským vystoupením se představí Karolína Blehová a Eva
Veselá z klavírní třídy Jaroslavy Sejvalové.

Čtvrtek 5. 6. 2014 17:30 sál školy
Veselé prázdniny
Na třídním koncertě se představí zpěváci a zpěvačky M. Brýdové.

Úterý 17. 6. 2014 19:00 Vrchlického divadlo
Letní podvečer s Kvítkem

Pátek 6. 6. 2014 17:00 Kostel CČSH

Jako hosté vystoupí dětské pěvecké sbory ZUŠ Louny Notičky a
Skřivánci.

Prázdninové varhany

Středa 18. 6. – 19. 6. 2014 8:30 a 10:15 Vrchlického divadlo

S programem k Roku české hudby se představí varhanice a varhaníci ze třídy M. Podané, I. Derflerové, zpěváci ze třídy V. Studené
a recitátoři M. Nečesané.

Výchovný koncert pro žáky ZŠ

Sobota 7. 6. 2014 16:00 Smolnice č.p. 4
Árie ze slavných českých oper

Letošním koncertem z cyklu Hudba v mém životě se představí
České hity 20. století.
Čtvrtek 19. 6. 2014 16:00 sál školy
IX. Žákovský koncert

Dětský pěvecký sbor ZUŠ Louny zpívá spolu se smíšeným sborem
Harmonie písně českých velikánů.

Vystoupí žáci hudebního a literárně dramatického oboru.

Sobota 7. 6. 2014 13:30 Vrchlického divadlo

Pátek 20. 6. 2014 16:30 Mírové náměstí Louny

Lounské dividlo, Súšovy Louny, ZUŠ Live

Jarní koncert dechového orchestru v lidovém tónu

Celostátní přehlídka studentských souborů, přehlídka chlapeckých recitátorů a třídní představení Literárně dramatického oboru ZUŠ Louny.

Čtvrtek 26. 6. 2014 16:30 sál školy

Pondělí 8. 6. 2014 - 12. 6. 2014 14:00—18:00

Zápis do ZUŠ
Zápis do všech oborů (hudebního, výtvarného, tanečního
a literárně dramatického) a Předkolečka i Kolečka probíhá
v Poděbradově ulici 610
u pana zástupce Zdeňka Patrovského.

Třídní koncert žáků Jana Krtičky
Žáci budou hrát na zobcové flétny a klarinety.
Pátek 27. 6. 2014 16:00 dvůr školy
Happening
Slavnostní zakončení školního roku na dvoře školy. Vystoupí žáci
Předkolečka a Kolečka předškoláků, k poslechu zahraje jazzový
orchestr Big band pod vedením Milana Bitnera.

Červen v Základní umělecké škole
Vážení přátelé, máme za sebou velice úspěšný měsíc
květen, ve kterém náš Dechový orchestr získal zlato
v ústředním kole soutěže ZUŠ MŠMT, pořádali jsme
skvěle obsazený festival Hrajeme s Orffem
a v neposlední řadě naši žáci účinkovali na Noci kostelů. Dařilo se mažoretkám, vernisáže výstav měli žáci
výtvarných tříd Jindřišky Riedlové a Soni Orlíkové
a tak bych mohla pokračovat stále dál.

kde si zazpívají společně se smíšeným sborem Harmonie písně českých velikánů.

Od 9. června bude probíhat zápis do Základní umělecké školy Louny. Děti můžete přihlašovat do všech
oborů a studijních zaměření, které se v ZUŠ Louny
vyučují a současně do nově vzniklého studijního
zaměření Scénický tanec, který vede pan učitel Miroslav Stehlík. V letošním školním roce již jeho žáci
Chci vás však pozvat na naše akce, které pořádáme několikrát ozdobili akce školy i akce pořádané jinými
v měsíci červnu. Tradiční akcí Základní umělecké školy organizacemi ve městě.
Louny jsou Projektové dny pro mateřské a základní
školy. Krátkým koncertkem představíme dětem V červnu nás čeká několik Absolventských koncertů
nástroje, jejichž hře se lze v naší škole naučit a pak, a také samostatný recitál Elišky Drbohlavové
formou tvůrčích dílen, si děti sami vyzkoušejí práci v kavárně Vrchlického divadla a Luboše Musila v sále
ZUŠ Louny. Výchovné koncerty jsou určeny pro žáky
v jednotlivých oborech.
základních škol a letos nesou název České hity
V pátek 6. června pořádáme již tradiční Prázdninové 20. století. Dechový orchestr si můžete poslechnout
varhany v kostele CČSH, na nichž se představí žáci na Mírovém náměstí v Lounech v pátek 20. června
klavírních tříd v roli varhaníků spolu se svými hosty a celý školní rok zakončí Happening na zahradě školy
zpěváky a recitátory. Sobota 7. června je velkým v pátek 27. června od 16 hodin.
dnem pro Literárně dramatický obor, který pořádá
ve Vrchlického divadle celostátní přehlídku student- Červnový program je opravdu bohatý, doufám,
ských souborů Lounské dividlo, naváže přehlídka že si z naší nabídky vyberete a přijmete pozvání
chlapeckých recitátorů Súšovy Louny a den zakončí na některou z akcí Základní umělecké školy Louny.
ZUŠ LIVE, což je třídní představení všech žáků literárDovolte mi, abych vám za celý kolektiv zaměstnanců
ně dramatického oboru ZUŠ Louny. Ani naše pěvecké
ZUŠ Louny popřála krásné a pohodové prázdniny.
sbory v tento den nezahálejí. Čeká je krásný koncert
Těšíme se s vámi na setkání v novém školním roce
ve Smolnici s názvem Árie ze slavných českých oper,
2014—2015.
Ivana Derflerová

Představujeme učitelku naší školy paní Ivanu Derflerovou

Přivezli jsme zlato z ústředního kola

Lidovou školu umění v Lounech jsem začala navštěvovat

Dechový orchestr Základní umělecké školy Louny dosáhl nejvyššího možné-

ve svých sedmi letech, v klavírní třídě paní učitelky Evy
Kleinové. Po jejím odchodu na mateřskou dovolenou

ho ocenění v ústředním kole soutěže MŠMT, konaném v pátek 23. května
2014 v Letovicích u Brna. Získal ve své kategorii první místo! Takovýto

jsem přestoupila do třídy paní učitelky Jaroslavy Sejvalové, která se stala mojí učitelkou, později kolegyní a celoži-

úspěch je první v historii školy i orchestru.
Třicet vybraných členů Dechového orchestru ZUŠ Louny průměrného věku
15,2 let nastudovalo náročný program, který obsahoval všechny technické,

votní oporou a přítelkyní, čehož si nesmírně vážím.
Po studiu na gymnáziu jsem vystudovala Pedagogickou
fakultu UJEP v Ústí nad Labem v oboru učitelství a později

dynamické i výrazové prvky hry, včetně sólového provedení.

jsem se na fakultu vrátila ještě jednou a vystudovala jsem

Náročná kritéria pro účast v této soutěži znamenala vysoké pracovní nasazení. To představuje desítky hodin příprav, které všichni věnovali ze svého

Školský management, zároveň jsem studovala
v Metodickém centru HAMU v Praze. Učitelkou naší

volného času, za což jim patří velký dík a obdiv. Z minulých let víme,
že umělecká úroveň těchto orchestrů stále stoupá a snem mladých hudeb-

základní umělecké školy jsem od roku 1992, vyučuji hru

níků je porovnat své výkony s nejlepšími orchestry ČR a to se nám podařilo.

na klavír, zároveň korepetuji. Od ledna roku 2014 jsem
zástupkyní ředitelky a koordinátor ŠVP.

Po našem vystoupení jsme věděli, že v silné konkurenci jsme se ctí obstáli.

Své žáky se snažím vést k lásce k hudbě a k nástroji, který

Obrovským zadostiučiněním pro nás bylo zlaté ocenění, pochvala členů
poroty a přítomných odborníků. Při vyhlášení výsledků nikdo neskrýval

si zvolili. Současně hledám stále nové možnosti, jak dětem rozšířit obzory. Tak vznikla i myšlenka varhanní kon-

dojetí a mne velice potěšila slova uznání přítomného bývalého profesionálního hudebníka a učitele Josefa Bednáře :

Od svých čtrnácti let jsem hrála v různých tanečních orchestrech
certů, které dvakrát do roka pořádám v kostele Církve československé
a kapelách. Ve stejnou dobu jsem byla oslovena k výpomoci jako varhusitské v Lounech. Využíváme tak ojedinělé možnosti vyzkoušet
haník v CČSH NO Louny, kde působím dodnes. Kromě varhanické
něco nového, protože varhany mají své kouzlo a specifika, bohužel
práce vedu Chrámový sbor CČSH NO Louny a korepetuji jiné sbory
však se k nim velmi těžko, jako k nástroji, lze přiblížit.
Za cela sólisty při jejich koncertech.
kem dlouhou dobu mé pedagogické činnosti se mi podařilo vychovat
celou řadu žáků, kteří se věnovali a věnují v dalším studiu hudbě. Ale Hudba je mým největším koníčkem, když však ještě trochu času vyšetmým největším cílem je vychovat z každého dítěte, které do mé třídy řím, věnuji se s podobným nasazením sportovní kynologii. Doma
vstoupí, dobrého muzikanta, který si umí zahrát jen tak pro radost.

mám skvělé zázemí a dvě dcery.

„Kdybych vás na vlastní oči neviděl a neslyšel, tak bych tomu nevěřil.
S takovou dynamikou hraje Ústřední hudba ČSA“.
Dirigent Jaromír Laksa

Foto – Design

O b l a s t n í k o l o N B TA Ž a t e c

Po úspěšné vernisáži fotografií žáků FOTO-DESIGNU, která byla
na téma ŽIVLY, jsme se začali zabývat hned dvěma novými projekty,
které budou pokračovat i v příštím roce.

Sváteční čtvrtek 8. 5. 2014 se konalo v Žatci oblastní kolo Národního

Ivana Derflerová

Hrajeme s Orffem 2014 —VIII. ročník
Třetí sobota v květnu v Lounech patří již tradičně sborovému zpěvu.
24. května se tedy do Vrchlického divadla sjelo celkem patnáct sborů
z různých koutů České republiky. Návštěvníci festivalu, který letos již
poosmé pořádala Základní umělecká škola, slyšeli rozličný repertoár,
který představoval klasickou hudbu, spirituály, dětské sborové písničky, melodie z filmů a pohádek a také písně současné moderní hudby.
Své umění představil sbor Bambule a Pěvecký sbor ZUŠ Varnsdorf oba
dva ze Základní umělecké školy ve Varnsdorfu, pěvecký sbor Klášteráček ze ZUŠ Klášterec nad Ohří, pěvecký sbor Hanžburáček ze ZŠ a ZUŠ
v Libochovicích, pěvecké sbory Bleška a Blecha ze ZUŠ Postoloprty
a v neposlední řadě loňský laureát festivalu pěvecký sbor Rosička
s doprovodnou Kapelkou ze Stochova a Nového Strašecí. Barvy Loun
hájil sbor Gymnázia, pěvecký sbor Kvítek a samozřejmě pěvecké sbory Základní umělecké školy Louny: Pastelka, Skřivánci, Notičky, Sboreček a Iluze.

BYE BYE GRAVITY
Prvním projektem je fotografická řada na téma
LEVITACE. Naše práce nespočívá pouze ve znalostech
přesné technologie, ale zároveň chceme fotografiím
dodat jiskru a kreativitu.
Snažíme se inspirovat umělci, kteří nejen *fotí*, ale fotí tak, aby
výsledek vykazoval i známky umění. Cílem jsou nevšední fotografie,
které mají hloubku, sílu a osloví diváka. Tajemství způsobu tvorby
těchto fotografií odhalíme na vernisáži v příštím školním roce.

Odborná porota v čele s předsedkyní Marcelou Brýdovou ocenila
všechny sbory za jejich skvělé výkony a laureátem festivalu pro tento z taneční třídy Lenky Havlištové a pan učitel Miroslav Stehlík, který
rok se stal pěvecký sbor Rosička ze ZUŠ Stochov společně se představil sólovým tanečním číslem.
s doprovodnou Kapelkou ze ZUŠ Nové Strašecí.
Osmý ročník festivalu Hrajeme s Orffem je za námi, děkujeme za fiKrásné sobotní odpoledne zahájili slavnostní fanfárou žáci ze žesťové nanční podporu Ústeckému kraji, Nadaci Život umělce a městu Louny.
třídy pana učitele Karla Vencoura, program skvěle moderovala Milena Již nyní se začínáme připravovat na ročník devátý, těšíme se, že bude
Nečesaná a svým vystoupením skvěle obohatily program žákyně stejně úspěšný, jako ten letošní.
Ivana Derflerová

Kateřina Myšáková 18 let.

šampionátu NBTA. Za ZUŠ Louny jelo bojovat do Žatce 5 skupin.
V mini mažoretkách bojovali Azalky a získali krásné 3. místo.
V dětech mladších to byly Jasmínky a Pampelišky. V dětech starších
Sněženky, které získali 4. místo a v juniorech Konvalinky a ty mají
také 4. místo. Bohužel se nám letos nepodařilo získat žádný postup
na Zemské kolo do Strakonic. Moc nás to mrzí, ale všechno špatné
je k něčemu dobré a tak místo Strakonic pojedeme na pohárovou
soutěž do České Lípy a začneme pracovat na choreografiích na příští
školní rok, abychom byly úžasné a nejlepší a napravily si trochu
reputaci.

SMILE CONNECTS PEOPLE
Našeho druhého projektu se ujaly tři žákyně, které fotografii studují
již druhým rokem. Eliška Kociánová 15 let, Veronika Liptáková 18 let,
Jejich cílem jsou sociální spoty zachycující úsměvy a smích samotný.
Něco, co spojuje lidstvo v každém ohledu. Jejich projekt bude prezentován na FB stránkách vytvořených přímo pro tuto příležitost.
Všichni lidé budou moci zasílat krátké videospoty smíchu přímo
na tuto stránku. Současně budou dívky tvořit i FOTOGRAFIE na toto
téma. Naším cílem je video spojující jednotlivé spoty dohromady,
prezentované na vernisáži v příštím roce.
Lenka Pihrtová

Projekt Hrajeme s Orffem je podporován Ústeckým krajem, městem Louny
a Nadací Život umělce.

Lenka Havlištová

