ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Z A Č ÁT E K Š KO L N Í H O R O K U 2 0 1 4 — 2 0 1 5
ZAHÁJENÍ pro stávající žáky školy
pondělí 1. září 2014 od 9:00 - 16:00 hodin u svých učitelů
Všichni žáci budou mít první výuku v prvním týdnu. Od 8. 9. 2014 bude probíhat řádná výuka dle rozvrhu hodin.

OBČASNÍK

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ pro nové žáky školy spolu s rodiči

Červen 2014
Číslo 2

HUDEBNÍ OBOR
pondělí 1. září 2014 od 15:00 hodin na sále školy
NEHUDEBNÍ OBOR
pondělí 1. září 2014 od 16:00 hodin na sále školy

Zveme Vás

KOLEČKO PŘEDŠKOLÁKŮ
úterý 2. září 2014 od 16:00 hodin na sále školy
V tento den budou na sále školy děti rozděleny do skupin, rodičům budou poskytnuty veškeré informace o průběhu
výuky a bude rozdán rozvrh hodin na celé pololetí. V tento den předpokládáme ukončení cca v 16:45 hodin.
Dne 9. 9. 2014 bude již probíhat řádná výuka ve čtyřech odděleních od 16:00 do 17:30 hodin.
PŘEDKOLEČKO PŘEDŠKOLÁKŮ
úterý 2. září 2014 od 15:00 hodin na sále školy
V tento den budou žáci rozdělení do oddělení a rodičům poskytnuty veškeré informace o průběhu výuky. Od 8. 9.
2014 bude probíhat řádná výuka dle stanoveného rozvrhu.

PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY A TĚŠÍME SE NA VÁS V ZÁŘÍ !
Nový vyučující studijního zaměření

SKLADBA
Filip Stejskal

Srdečně zveme na :

Třídní koncert
Představí se žáci z flétnové třídy pana učitele
Jana Krtičky
ve čtvrtek 26. 6. od 15:30 hod. v sále školy

Prázdninový klavír
Vystoupí žáci z klavírní třídy paní učitelky
Evy Kleinové a jejich hosté. Mezi nimi i Lukáš KrupVyučuje skladbu filmové, populární, moderní i vážné
ka, absolvent Pražské konzervatoře v oboru
hudby netradičními metodami
Populární zpěv.
Ukázky z vlastní tvorby a workshop představí
v pátek 27. června 2014 od 16:30 hod. v sále ZUŠ .
ve čtvrtek 26. června od 17:00 hod. v sále školy
Srdečně zveme všechny, kteří se o skladbu zajímají

Pojďte s námi oslavit konec školního
roku slavnostním

Happeningem
v pátek
27. června od
16:00 hod. na
Zahradě ZUŠ
Louny.

Čeká nás spousta
skvělé zábavy. Bude hrát školní orchestry Morgan a
jazzový orchestr Big
band. Pro děti jsou
připraveny tvůrčí
dílny z hudebního,
tanečního a literárně dramatického
oboru.
Zahradu
školy vyzdobí výstava prací žáků výtvarného
obou.
Pojďte s námi zamávat
školnímu
roku 2013/2014.

Pěvecký sbor Carmen zpívá i českou operu!
Nově vzniklý dětský pěvecký sbor ZUŠ Louny Carmen - se představil 7. června ve Smolnici
v operách českých velikánů. Spolu se smíšeným
sborem Harmonie (sbormistr Jiří Kurka) nastudoval
části z oper Antonína Dvořáka (Rusalka, Jakobín)
a Bedřicha Smetany (Prodaná nevěsta). Pěvecký
sbor Carmen začal pracovat od 2. pololetí školního
roku pod vedením učitelek Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové. Členy jsou ti nejšikovnější zpěváci vybraní z pěveckých sborů ZUŠ ve věku 8 – 14 let. Cílem činnosti v tomto školním roce byl právě koncert,
na kterém byla provedena tzv. „Školní scéna“
z opery Jakobín. Školní scéna, v níž učitel Benda
chystá
s dětmi slavnostní kantátu na počest
nového pána. Vznikla tak zdramatizovaná scéna se
sólisty, sborem dospělých (Harmonie) a dětmi
(Carmen). Děti se vžily do své role – byly perfektními
zpěváky, ale i herci. Byly nezbednými žáky, ale i pozornými zpěváky, kteří dokáží reagovat na „pana
učitele Bendu“ (Jiří Kurka).
Z opery Rusalka si

děti zazpívaly část „Květiny bílé po cestě“ spolu
s vodníkem. Z Prodané nevěsty zazněly některé
nejznámější árie a sborové části v podání sólistů
a smíšeného sboru. V závěrečném „Dobrá věc se
podařila, věrná láska zvítězila“ se opět přidal dětský
pěvecký sbor Carmen a zakončil s ostatními tento
mimořádný koncert.
Pokud my – muzikanti - chceme letos slavit jubilejní
rok některých českých skladatelů – rok české hudby
– myslím, že takováto poklona české hudbě, našemu
Smetanovi a Dvořákovi – skladatelům, kteří si vážili
české hudebnosti – je naší povinností. Věřím, že
všichni na tento „český“ koncert, kdy se dospěláci
nebáli spolu s dětmi seznámit posluchače s českou
operou, budou rádi vzpomínat.
Děkuji panu sbormistrovi Harmonie Jiřímu Kurkovi,
který nás přizval ke spolupráci a těším se na další
hudební setkání.
Kateřina Štolová - sbormistryně

HAPPENING
ROZSVÍCENÍ PRÁZDNINOVÉHO STROMU
ANEB ZAMÁVÁME ŠKOLNÍMU ROKU 2013 –2014
27. června 2014 od 16:00 hodin Základní umělecká škola Louny
Program:
Sál školy
16:00

Žesťový kvintet - komorní soubor ZUŠ Louny pod vedením Jaromíra Laksy
Pastelka spolu se žáky Kolečka a Předkolečka předškoláků – pod vedením Jana Krtičky
Slavnostní předání ocenění nejlepším žákům a absolventům
ZUŠ Louny ve školním roce 2013/2014

Zahrada školy
16:00

Slavnostní zahájení Happeningu

16:05

Vystoupení skupiny Morgan ZUŠ Louny pod vedením Josefa Gunára

16:10

Tvůrčí dílny tanečního, hudebního a literárně dramatického oboru pro děti

16:50

Předvedení výsledků tvůrčích dílen

17:00

Vystoupení skupiny Morgan ZUŠ Louny pod vedením Josefa Gunára

17:05

Zamáváme školnímu roku 2013/2014
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNU

17:10

Vystoupení skupiny Morgan pod vedením Josefa Gunára

17:30

Hraje Big band – jazzový orchestr ZUŠ Louny pod vedení m Milana Bitnera

Během celého odpoledne:
Dětský rej
Balónková show
Výstava výtvarných prací žáků Kolečka předškoláků
Malování na obličej
Pitný režim pro děti i dospělé a občerstvení zajištěno po celou dobu trvání akce
Rodiny mohou na akci získat razítko "Rodinné kratochvílení 2014"

Vstupné dobrovolné

Učitelé školy zvou všechny:
"Rodiče, děti i žáci, přijďte se pobavit na veselé a slavnostní ukončení školního roku. Těšíme se na Vás.

