UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI KVĚTNU 2015
Čtvrtek

30. 4. – 3. 5. 2015

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Písky u Křivoklátu
Středa

Soustředění mažoretek

20. 5. 2015

17:00

KD Zastávka

Třídní koncert žáků Lenky Havlištové
Sobota

2. 5. 2015

16:00

Louny, Kostel CČSH

Benefiční koncert Carmen a Harmonie
Dětský pěvecký sbor Carmen vystoupí na koncertu spolu se smíšeným
pěveckým sborem Harmonie pro vozíčkáře v rámci Memoriálu K. Raise.

Na třídním koncertě se představí žáci ve skupinové i sólové choreografii a
tentokrát je možno vidět i pompony, show a twirlingové vystoupení.
Čtvrtek

21. 5. 2015

17:00

Kostel sv. Petra

Třídní koncert žáků Renaty Friedlové
Pondělí

4. 5. 2015

14:30

Kostel CČSH

Na třídním koncertě se představí žáci z pěvecké třídy Renaty Friedlové.

Jarní setkání
V rámci projektu Husovy Louny a projektu Okouzleni klavírem pořádá
ZUŠ Louny a CČSH komponovaný program pro žáky 9. tříd ZŠ JAK.
Středa

6. 5. 2015

19:00

Vrchlického divadlo

Jarní koncert Big bandu ZUŠ Louny

7. 5. – 10. 5. 2015

Poustky

Soustředění pěveckých sborů

22. 5. 2015

7. 5. 2015

17:00

sál školy

Na třídním koncertě se představí žáci ze třídy Milana Bitnera.
Pátek

8. 5. 2015

08:00

Žatec

Sobota

9. 5. 2015

20:00

Buena Vista - Plzeň

Koncert The Blueberries
Nová žákovská kapela The Blueberries pojede ukázat svůj talent do krásného plzeňského klubu Buena Vista
Úterý

12. 5. 2015

08:00

sál školy

Ozvěny Puškinova památníku
Úterý

12. 5. 2015

14:30

Kostel CČSH

Jarní setkání

13. 5. 2015

Ronov nad Doubravou

23. 5. 2015

13:00

Vrchlického divadlo

Hrajeme s Orffem
9. ročník celostátního festivalu pěveckých sborů. Tento
ročník bude věnován památce na skladatele Pavla Jurkoviče, dlouholetého předsedu poroty festivalu.
Neděle

24. 5. 2015

16:00

Jezeří - zámek

Slavné árie z českých oper
- Carmen a Harmonie
S operním programem B. Smetany a A. Dvořáka se představí spolu se
smíšeným pěveckým sborem Harmonie dětský pěvecký sbor Carmen.
Pondělí

25. 5. 2015

19:00

Vrchlického divadlo

Slavné úryvky z českých oper
Spolu se smíšeným sborem Harmonie uvede dětský pěvecký sbor Carmen některé části ze slavných oper B. Smetany a A. Dvořáka.
Středa

27. 5. 2015

17:00

sál školy

Třídní koncert žáků Jana Stehlíka

V rámci projektu Husovy Louny 2015 a projektu Okouzleni klavírem připravila ZUŠ Louny ve spolupráci s CČSH NO Louny komponovaný pořad
pro žáky 8. tříd ZŠ JAK.
Středa

18:00

Soutěž nejlepších z Čech a Moravy se sejdou na Mistrovství ČR. Soutěží
sola a dua klasika, s hůlkou a rekvizitami.

Oblastní kolo NBTA mažoretek
Žákyně tanečního oboru Lenky Havlištové se zúčastní oblastního kola s
možným postupem do zemského kola.

sál školy

Mistrovství ČR sóla a dua

Sobota

Třídní koncert dřevěných dechových nástrojů

18:00

16:00

sál školy

Na kytarovém koncertě zahrají žáci různé styly - Klasiku, jazz, rock a pop.
Čtvrtek

28. 5. 2015

16:30

sál školy

Květnový Hudební Rej
Zveme vás na závěrečný třídní koncert žáků pana učitele Josef Gunára.
Pátek

29. 5. 2015

18:00

kostel CČSH

Vernisáž výstavy prací žáků Soni Racety

Noc kostelů

Vernisáž výstavy prací žáků Soni Racety na téma "Hračky".

Vystoupí dětský pěvecký sbor Pastelka pod vedením Jana Krtičky, dívčí
komorní sbor Iluze pod vedením Veroniky Studené, žákyně z pěvecké
třídy Marcely Brýdové a Veroniky Studené.

Čtvrtek

14. 5. 2015

16:30

sál školy

VII. žákovský koncert
Představí se žáci hudebního a literárně dramatického oboru školy.
Pátek

15. 5. 2015

12:00

sál školy

Veselá klávesa
Pondělí

18. 5. 2015

13:00

Pátek

ZUŠ Louny

Zápis do ZUŠ
Zápis probíhá v kanceláři č. 8 u pana zástupce Zdeňka Patrovského.

Děkujeme Nadaci Život umělce
za finanční podporu našich projektů.

29. 5. 2015

19:00

Chrám sv. Mikuláše

Noc kostelů
Pěvecké sbory ZUŠ Louny vystoupí na v chrámu sv. Mikuláše.
Sobota

Nesoutěžní festival ve hře na keyboard.

Květen 2015

Májový koncert

V Poustkách u Žihle se bude připravovat na svá vystoupení sbor Carmen.
Čtvrtek

22. 5. 2015

Třídní koncert žáků pěvecké třídy Marcely Brýdové v rámci Muzejní noci.
Pátek

Koncert Big bandu a jeho sólistů bude věnován oslavě 1210 let od první
písemné zmínky o řece Ohři.
Čtvrtek

Pátek

OBČASNÍK

30. 5. 2015

14:00

Červený Hrádek

Jirkovská srdíčka
- festival dětských pěveckých sborů
Na Červený Hrádek se vypraví se svými písničkami na festival dětský pěvecký sbor Carmen pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové.

Děkujeme Ústeckému kraji
za finanční podporu našich projektů.

Měsíce květen a červen jsou
ve škole tím nejkrásnějším obdobím. Vrcholí koncerty a vystoupení, žáci mají možnost ukázat,
co se u nás naučili. Ti nejúspěšnější žáci letos sklízejí úspěchy,
které přesahují hranice Ústeckého kraje. Svědčí to o vysoké kvalitě naší výuky.
Hlubokým zážitkem byl také
pořad, který jsme připravili
u příležitosti 70. výročí od konce
války pro žáky ZŠ společně s
hudebním skladatelem Danielem Dobiášem a Karlem Elingerem, který prošel několika koncentračními tábory . Po skončení
pořadu žáci přišli na jeviště
a s panem Elingerem se fotografovali, podávali mu ruce. O zážitcích z táborů nemohl pan
Elinger mluvit padesát let. Byly
tak těžké, že je nemohl říct ani
své ženě. Také v Lounech měl
slzy v očích, když vzpomínal na
své osvobození.
Jsme šťastni, že žijeme v této
době, že se v klidu a s láskou
můžeme věnovat našim žákům.

Jindřiška Riedlová

Když mají rodiče trému
Každoročně s příchodem jara nastává v ZUŠ
v Lounech zvláštní situace. Do hodin spolu
se svými dětmi spěchají jejich rodiče. Z tašek vyndavají noty, klepou se jim ruce
a
začíná je ovládat tréma. Ano, hádáte správně, vrcholí přípravy na tradiční Koncert
s rodiči.
Vrchol snažení, poctivých domácích i školních příprav se završil v pondělí 27. dubna
ve Vrchlického divadle v Lounech. Spolu se
svými dětmi vystoupili při slavnostním koncertě i jejich rodiče
a rodinní příslušníci.
Nejdříve vystoupily pěvecké sbory ZUŠ Louny. Pastelka, Notičky, Skřivánci
a Carmen.
Sbory vystřídali tatínkové a maminky s žáky
literárně dramatického oboru s jejich ztvárněním
lovu na mamuty. Následovala menší rodinná
uskupení, která se představila ve hře na klavír,
housle a klavír apod. Poprvé se rovněž s rodiči
představil komorní soubor zobcových fléten
Flauti di Luna pod vedením učitele Jana Krtičky.
Skvělé ovšem je, že pro tuto jedinečnou příležitost koncertního vystoupení vznikají rodinné
hudební skupiny např. Petržilkových, Štolových
či komornější uskupení, jako např. Formánkových, Macasových, Drbohlavových či Pšenských.

Závěr koncertu obstaral školní orchestr Twisty
VoIs, s nímž jako sólisté vystoupili Eliška Drbohlavová a Tadeáš Racety se svými tatínky.

Děkujeme všem statečným rodičům, kteří každoročně poctivě cvičí, překonají trému a vystoupí se svými dětmi. Je to skvělé sledovat vzájemnou podporu a soudržnost vystupujících. Večerem nás skvěle provedlo rodinné trio složené
z maminky Šárky, Alexe a Emmy Everettových.
Na závěr vystoupila ředitelka školy Jindřiška
Riedlová a vyslovila poděkování a obdiv všem
účinkujícím.
Ivana Derflero-

MEMENTO 70 – vzpomínky zůstávají
Základní umělecká škola Louny připravila k 70. výročí konce druhé
světové války ve spolupráci s hudebním skladatelem Danielem
Dobiášem komponovaný pořad s názvem Memento 70 – vzpomínky zůstávají. Stěžejní částí programu bylo vyprávění vzpomínek na
hrůzná válečná utrpení pana Karla Elingera z Brna, který jako poloviční Žid prošel od svých 14ti let celkem šesti koncentračními tábory. Přes Terezín, Osvětim se dostal až do Dachau, kde se
29. dubna 1945 v 17:00 hodin dočkal osvobození. Právě v den, kdy
byl program uváděn ve Vrchlického divadle – 29. 4. 2015 uplynulo
70 let od jeho osvobození.
Vyprávění bylo prokládáno zhudebněnými verši dětí zavlečených
do terezínského ghetta. Střídavě se v interpretaci střídal Daniel
Dobiáš a komorní sbor ZUŠ Louny Iluze pod vedením Veroniky
Studené. Verše od stejných autorů přednesli žáci literárně dramatického oboru Karel Kopta, Kateřina Vernerová a jejich učitelka
Milena Syrovátková.

Soustředěná pozornost v sále i bouřlivý potlesk na konci
programu, byl skvělou kulisou silného
prožitku, který pořad u přítomných
vyvolal. Měli bychom využít každou
příležitost, která se
nám naskytne, abychom zprostředkovali nastupující generaci možnost setkání s očitými svědky, kteří se
s nimi ochotně o své prožitky podělí. Protože nic nezanechá ve
člověku tak hluboký dojem, jako sdílený prožitek. A my dospělí
bychom si měli uvědomit, že těchto příležitostí ubývá a tak je potřeba každou, která se naskytne, maximálně využít. Ivana Derfle-

Mladí umělci se přestavili na třídních koncertech

Žáci vystupovali pro své učitele

Ve čtvrtek 23. dubna proběhl v ZUŠ Louny další z třídních koncertů. Tentokrát se představili žáci z akordeonové třídy Zdeňka Patrovského a z dechové třídy Karla Vencoura, hrálo se na akordeon,
keyboard, zobcovou flétnu, trubku
a na klavír.

Oslavu Dne učitelů uspořádali ředitelé lounských škol v pondělí
20. dubna 2015 ve Vrchlického divadle v Lounech pod patronací
Kulturní komise rady města Louny.

Program koncertu byl velice pestrý
a zajímavý. Kromě jiných vystoupili
žáci dechové třídy, kteří se
v letošním školním roce zúčastnili
soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT
a dosáhli v krajském kole velmi dobrých výsledků. Do ústředního kola

soutěže postoupil Karel Vedral,
žák Karla Vencoura a bude naší
školu reprezentovat ve hře na
trubku.
Závěr koncertu patřil Lubomírovi
Musilovi, který skvěle zahrál na klavír vlastní skladbu s názvem
„Čtyři bubny“. Luboš studuje na ZUŠ nejen hru na keyboard, ale
současně navštěvuje i výuku ve studijním zaměření Skladba u pana učitele Filipa Stejskala a jeho skladby jsou opravdu výborné.
Konečnou tečku koncertu obstaral trumpetista Mikuláš Zahradníček za doprovodu tatínka Dominika Zahradníčka a pana učitele
Jiřího Soukupa.

Kulturní program pro své učitele připravili žáci všech typů lounských škol – mateřské, základní, střední a základní umělecká
škola.
Program v divadle zahájil Michal Pehr, předseda kulturní komise, který poděkoval všem učitelům za jejich záslužnou práci.
Jako první zazpíval pěvecký sbor Gymnázia Václava Hlavatého
vedený Evou Kleinovou. Přítomné diváky pobavila pohádka,
kterou krásně zahrály děti z Mateřské školy Fügnerova Louny.
Závěr večera patřil orchestru Základní umělecké školy Louny
Twisty VoIs vedeným Jitkou Sedláčkovou a Petrem Novotným.
Spolu s orchestrem zazpíval dvě písně sbor složený z žáků všech
lounských základních škol. Na jevišti společně hrálo a zpívalo
přes sto účinkujících. Krásnými slovy se s přítomnými rozloučila
Milena Syrovátková, která celým večerem provázela.
Program se vydařil, učitelé si svůj den právem zaslouží, je dobře,
že si v Lounech tato důstojná oslava již našla své místo.

Ředitelka školy Jindřiška Riedlová poděkovala všem účinkujícím
a jejich učitelům a díky výsledkům, kterých žáci naší školy dosáhli
v poslední době a označila ZUŠ Louny za jednu z nejlepších v České
republice.
Zdeněk Patrovský

Ředitelé lounských škol spolupracují dlouhodobě. Louny město
Luny je publikace, ve které jsou příspěvky žáků všech lounských
základních škol a ZUŠ. Oslavy Dne učitelů, kterou ředitelé ZŠ
a ZUŠ společně připravili v roce 2014, se zúčastnil i ministr školství Marcel Chládek. V březnu letošního roku společně oslavily
v Kulturním domě výročí tři školy – ZŠ Přemyslovců, ZŠ Prokopa
Holého a ZUŠ Louny. Následovat by měla společná výstava výtvarných prací žáků všech typů lounských škol, jejíž tradice byla
zahájena již v roce 2005.
Jindřiška Riedlová

Výstava, která má energii

Skřivánci, Notičky a výtvarníci na soustředění

V ZUŠ Louny proběhla v pondělí 13.
dubna 2015 vernisáž výstavy prací
nejmladších žáků
školy
projektu
„Předkolečka předškoláků“. Jsou to
žáci ve věku 3,5 –
4,5 let, kteří nemají
výuku pouze výtvarného oboru, ale projdou výukou všech oborů
školy – to znamená výtvarným, hudebním, tanečním a literárnědramatickým oborem. Vystavené práce ve foyere, na chodbě, na
schodišti i v sále školy jsou průřezem výtvarné tvorby tohoto školního roku. Děti dochází do školy jedenkrát týdně vždy v pondělí na
dvě vyučovací hodiny a učí je společně dva učitelé Jindřiška Riedlová a Jan Krtička. Na vernisáži vystoupil flétnový soubor Flauti de
Luna Jana Krtičky a žáci Předkolečka předškoláků.
Ze všech vystavených obrázků září dětská energie a nadšení
s jakým obrázky jejich autoři tvořili. My dospělí můžeme jen závidět dětský elán, nadšení, fantazii… Stačí se jen dívat a naslouchat… Srdce se raduje. Výstava potrvá do 10. května 2015. Přijďte
se potěšit.
Jindřiška Riedlová

Poustky u Žihle se staly oblíbeným místem, kde se slétávají Skřivánci s Notičkami ze Základní umělecké školy Louny a ZŠ Louny,
Školní, ale také výtvarníci ZUŠ. V krásném a zdravém prostředí
školícího zařízení Hlavního města Prahy, umístěného uprostřed
lesů nedaleko malebného údolí řeky Střely, společně prožily děti
ve věku 6 – 16 let tři dny plné zpívání, muzicírování, společných
her, soutěží, scének, kreslení, malování a dalších zážitků.
Zpěváky spojovala společná příprava na nadcházející vystoupení
sborů na koncertu s rodiči dne 27.dubna a na festivalu Hrajeme
s Orffem 23.května. Tradicí se už staly také výtvarné činnosti
žáků Soni Racety. Výtvarníci se seznámili i s činností sborů
a zazpívali si některé písničky s nimi. Na oplátku si zpěváci vyzkoušeli mimo hudebních dovedností i ty výtvarné a většina
z nich byla nadšená. V květnu vyjedou na soustředění pro změnu zpěváci ze sboru Carmen.
Kateřina Štolová

Tereza Blahoutová postupuje do celostátní přehlídky festivalu – gratulujeme!
Dne 14. dubna se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo již 49. ročníku festivalu Ars poetica – Puškinův památník. Žákyně ZUŠ Louny
Tereza Blahoutová z pěvecké třídy paní učitelky Kateřiny Štolové
nastudovala v ruském jazyce dvě Čajkovského romance a za klavír-

ního doprovodu paní učitelky Jitky Sedláčkové zvítězila v kategorii
sólového hudebního projevu. Tereza postupuje na celostátní přehlídku festivalu, která se bude konat v Praze 3. června 2015.
Gratulujeme!
Kateřina Štolová

