UVIDÍTE NÁS V MĚSÍCI ČERVNU 2015
Úterý

2. 6. – 4. 6. 2015

09:00 a 10:30

sál školy

Středa

17. 6. 2015

17:00

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LOUNY,
PODĚBRADOVA 610,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

sál školy

Projektový den pro MŠ a ZŠ

Klíč k srdci

Koncertem se představí žáci hudebního oboru všech studijních zaměření,
která škola vyučuje a v tvůrčích dílnách si návštěvníci budou sami moci
vyzkoušet výuku v tanečním, hudebním, literárně dramatickém
a výtvarném oboru.

Představí se žáci a žákyně z klavírní třídy paní učitelky Evy Kleinové
a pěvecký sbor Sboreček.
Středa

Středa

3. 6. 2015

17. 6. 2015

18:00

Praha

Ars poetica - Puškinův památník
Celostátní přehlídky 49. ročníku festivalu se zúčastní Tereza Blahoutová
žákyně z pěvecké třídy paní učitelky Kateřiny Štolové.

Galerie města Loun

Galerie plná poezie
Letní poetický podvečer v podání žáků literárně dramatického oboru ZUŠ
Louny. Vstupné 20,- Kč.
Pátek

18. 6. 2015

8: 30

Vrchlického divadlo

Červen 2015

OBČASNÍK

Když básník, tak prokletý MHD ZUŠ Louny
Čtvrtek

4. 6. 2015

17:00

MHD ZUŠ Louny hraje své představení pro lounské školy.

Vrchlického divadlo

Mystifikace
Na třídní vystoupení se představí žáci literárně dramatického oboru.

Čtvrtek

18. 6. 2015

15:00

sál školy

Vernisáž výstavy KOMIKSY
Pátek

5. 6. 2015

17:00

Kostel CČSH

Prázdninové varhany
V roli varhaníků se představí žáci z klavírní třídy Ivany Derflerové, Martiny Podané a Aleny Karpjukové, zpěváci Veroniky Studené a recitátoři
Mileny Syrovátkové.
Sobota

6. 6. 2015

09:00

Vrchlického divadlo Louny

14:00 - 18:00

ZUŠ Louny

Zápis do ZUŠ
Zápis do všech oborů školy – hudebního, výtvarného, tanečního a literárně -dramatického probíhá v kanceláři číslo 8, u Zdeňka Patrovského.
Úterý

9. 6. 2015

Roudnice na Labem

Kudy na Horu
MHD připravuje pro KZ Roudnice na Labem komponované čtení.
Úterý

9. 6. 2015

17:00

18. 6. 2015

16:00

Radnice Louny

Slavnostní předání absolventských listů
V budově radnice budou předány pamětní listy absolventům školy a ocenění nejlepším žákům školy ve školním roce 2014 - 2015.
19. 6. 2015

19:00

Divadlo J. K. Tyla Postoloprty

Když básník, tak prokletý MHD ZUŠ Louny

ZUŠ Louny a ZUŠ Bílina navazují na tradici společných klavírních koncertů prvním ročníkem nesoutěžního festivalu klavírní hry Okouzleni klavírem. Pro účastníky i veřejnost je připraven doprovodný program
v rámci projektu Husovy Louny 2015. Doprovodný program připravila
Městská knihovna (tvůrčí dílna), Oblastní muzeum (komentovaná výstava věnovaná husitství),CČSH NO Louny( varhanní dílna, beseda Zajímavosti ze života a díla Jana Husa), Okresní státní archiv (komentovaná
procházka městem, zakončen výstupem na věž Chrámu sv. Mikuláše) a
ZUŠ Louny(hudební a literárně dramatický workshop).
Festival je součástí projektu Husovy Louny,
který podpořil Ústecký kraj.

8. – 12. 6. 2015

Čtvrtek

Pátek

Okouzleni klavírem

Pondělí - pátek

Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru Jany Marešové a Jindřišky Riedlové na téma komiks. Výstava potrvá do konce září 2015.

klavírní třída Jaroslavy Sejvalové

MHD ZUŠ Louny zahraje své představení v divadle J. K. Tyla
v Postoloprtech.
Sobota

20. 6. 2015

10:00

Statek Pohoda Skupice

Oslava Dne otců
Program: soutěže, hry a dílny pro dospělé a děti - nejúspěšnější získají
"Skupickou medaili", výstava traktorů a fréz živá zvířata, malování na
obličej, kulturní program, ukázky modelážů DDM Postoloprty,
občerstvení a překvapení.
Spolupracují: Stopy,o.s., Hydroclar,s.r.o. SUŠ sklářská Kamenický Šenov, OA a SOŠ gen. Fajta Louny, p.o., Agrima Žatec, s.r.o. a další.
Vstupné dobrovolné.
Projekt podpořil Ústecký kraj.
Pondělí 22. 6. 2015

10:00

Středa

24. 6. 2015

19:00

Čtvrtek
sál školy

11. 6. 2015

16:30

25. 6. 2015

09:00

Představí se žáci hudebního a literárně dramatického oboru školy.

Pevně věřím, že se v září opět
setkáme a že příští školní rok
bude minimálně stejně krásný
jako ten letošní.
Jindřiška Riedlová

Úspěch našich v Ústředním kole soutěže ZUŠ
V sobotu 23. května proběhlo v Základní umělecké škole Liberec Ústřední kolo soutěže ZUŠ, kterou vyhlašuje jednou za tři roky MŠMT, ve hře
na dechové nástroje.
Již samotný postup přes školní, okresní a krajské
kolo je obrovským úspěchem, za kterým se skrývá mnoho dobře odvedené práce.
ZUŠ Louny reprezentovali Karel Vedral a Milan
Tvrdík. Oběma trumpetistům se jejich vystoupení na soutěži povedlo.
Karel Vedral, ze třídy pana učitele Karla Vencoura , za klavírního doprovodu paní učitelky Jitky
Sedláčkové získal ve své kategorii skvělé 3. místo. Milan Tvrdík ze třídy pana učitele Jaromíra
Laksy, za klavírního doprovodu paní učitelky
Jaroslavy Sejvalové získal čestné uznání.
Oběma trumpetistům , jejich učitelům a korepetitorkám gratulujeme ke skvělým výsledkům a
děkujeme za vzornou reprezentaci ZUŠ Louny
v celorepublikovém měřítku. Ivana Derflerová

Výstava hraček žáků Soni Racety
Dne 13. května 2015 proběhla v ZUŠ v Lounech
v sále školy vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru třídy Soni Racety na téma „Hračky“.
Po celý letošní školní rok jsme pracovali na zajímavém, ale velmi náročném tématu. Žáci si
sami navrhli, vyrobili střihy a ušili své vlastní
textilní hračky. Ty vyzdobili výšivkami, nebo
kresbami textilními fixami.

Praha

Slavnostní předání cen autorům nejlepších prací výtvarné soutěže Mistr
Jan Hus očima dětí a mládeže v sídle pražského biskupa Církve československé husitské v Praze.

sál školy

VIII. žákovský koncert

Přeji Vám krásné prázdniny plné
pohody, radosti a odpočinku.

Slavnostní předání cen výtvarné soutěže
Mistr Jan Hus očima dětí a mládeže

Absolventský koncert

Čtvrtek

65. výročí založení školy, plný
koncertů, akcí, vystoupen a soutěží. Byl to zároveň krásný rok
plný spolupráce, úspěchů a krásných projektů. Ještě několik posledních akcí a hurá na prázdniny.

Vrchlického divadlo

Premiéra představení souboru MHD ZUŠ Louny.

Se svým absolventským programem se představí žáci klavírních tříd Martiny Podané a Ivany Derflerové a zpěvačky ze třídy Veroniky Studené.

Byl to náročný rok, rok oslav

Studenti a učitelé SUŠ sklářské z Kamenického Šenova povedou dílny pro
žáky ZUŠ Louny, Chomutova, Postoloprt a Libochovic.

Na své absolventském koncertě zahraje Julie Křížková
z klavírní třídy Jaroslavy Sejvalové.
17:00

školní rok 2014—2015 se blíží ke
svému konci.

Statek Pohoda Skupice

Sen noci svatojánské

10. 6. 2015

a přátelé,

Tvůrčí dílna pro ZUŠ Ústeckého kraje

Absolventský koncert

Středa

Milí žáci, vážení rodiče

Pátek

26. 6. 2015

16:00

Zahrada školy

Happening My se prázdnin nebojíme
Dílny pro děti, kulturní program a občerstvení.

Ve dnech 29. a 30. června 2015 je vyhlášeno ředitelské volno.

Napsali nám
Paní Derflerová,
moc moc děkujeme za skvěle zorganizovanou přehlídku v Lounech.
Vše bylo skvělé. Muselo to být
plno hodin příprav a práce,máte
náš obdiv. Paní moderátorka je
prostě báječná. A oběd byl moc
dobrý. Děti byly nadšené z těch
medailí:-)
Těšíme se na příští ročník :-)
S pozdravem
Jana Pošarová, Notičky Plzeň

Velké poděkování patří dvěma sponzorům, kteří
nám dodali látky a to firmě Tanatex paní Táni
Kubecové (spolupráci domluvil tatínek žáka
Ondry Hotového) a babičce Dominiky Blahovcové, paní Zachareiové – bývalé krejčové.
Vyzkoušeli jsme si i recyklaci, jak se dá například
přetvořit staré oblíbené tričko na pěkného
medvěda. Po ukončení šití žáci namalovali dokumentaci svých hraček temperovými a akrylovými barvami.
Práce žáků budou v naší škole vystaveny do 8.
6. 2015 a k prohlídce výstavy jste srdečně zváni.
Soňa Racety

Velká gratulace žákyni
Magdaleně Kozlové
Žákyně výtvarného oboru
ZUŠ Louny ze
třídy Soni Racety Magdalena
Kozlová získala
v celostátní
výtvarné soutěži „Děti malují pro Konto
Bariéry“ první
místo v kategorii žáků 9-10 let
za svojí výtvarnou práci –
ilustraci veverky. Vítězné práce budou otištěny v kalendáři pro
rok 2016 a budou distribuovány po celé České
republice. Naší talentované Magdaleně gratulujeme a těšíme se na předání cen od zástupce
firmy Koh-I-Noor, který navštíví naší školu a přiveze vítězce odměnu. Úspěchy našich žáků nás
vždy velmi potěší.
Soňa Racety

Carmen ZUŠ Louny je vítězem 9. ročníku festivalu „Hrajeme s Orffem“
Sobota 23. května 2015 patřila v Základní umělecké škole Louny
9. ročníku sborového zpěvu Hrajeme s Orffem. Letošní ročník byl
věnován vzpomínce na hudebního skladatele Pavla Jurkoviče, který byl dlouholetým předsedou tohoto festivalu, a který nás
v tomto roce navždy opustil.
Z původního počtu přihlášených 15 ti sborů jich vystoupilo 13.
Všechny sbory zaujaly svým vystoupením zaplněné Vrchlického
divadlo v Lounech. Porota opravdu neměla lehké rozhodování.
Vítězem festivalu se stal sbor Carmen ZUŠ Louny a vítězem mladší
kategorie sbor Notičky ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni. Festival
zahájilo skvělým vystoupením bubenické uskupení Superkus ze
třídy učitele Jiřího Soukupa a závěr festivalu zajistila hudební skupina The Blueberries ze třídy učitele Jana Stehlíka. Festivalem,
jako již tradičně, provedla diváky Milena Syrovátková.

Zveme všechny naše žáky, jejich rodiče, přátele ZUŠ Louny a širokou
veřejnost na

HUSOVY LOUNY 2015

Finančně festival
podpořil
Ústecký kraj
a město Louny.
Gratulujeme
všem sborům
k jejich skvělým výkonům
a již teď se
začínáme připravovat
na
příští jubilejní
ročník. Ivana

v sobotu 6. června 2015

Akce je určena pro rodiče s dětmi a dospělé žáky ZUŠ Louny. Zúčastnit
se může každý, kdo má zájem o kulturu a historii v Lounech. Každý
z účastníků obdrží „účastnickou kartičku“, do které za návštěvu jednotlivých stanovišť obdrží razítko. Kartičku vyplněnou nejméně třemi razítky, z nichž jedno bude z návštěvy koncertu festivalu Okouzleni klavírem, odevzdá do slosování o hodnotné ceny v koncertním sále ZUŠ
Louny. Všichni účastníci obdrží malý dárek.
Začátky aktivit jsou vždy v celou hodinu.
9:00 – 12:00 Prezentace účastníků ve foyere ZUŠ Louny
-každý účastník obdrží označení a kartičku účastníka akce
-s vyplněnou kartičkou se účastníci dostaví zpět do ZUŠ k vyzvednutí ceny do 14:00
hod slosování proběhne v pátek 26. 6. v 16.30 hod. na zahradě ZUŠ Louny

1. 9:00 – 14:00 Vrchlického divadlo – OKOUZLENI KLAVÍREM - nesoutěž-

Derflerová

ní festival klavírní hry.

Festival Veselá klávesa v Lounech

2. 10:00 – 14:00 kavárna Vrchlického divadla – LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ WORKSHOP
- zábavná literárně dramatická dílna LDO ZUŠ Louny pro malé i velké

V pátek 15. května 2015 proběhl startovní 1. ročník festivalu hry
na keyboard Veselá klávesa v koncertním sále ZUŠ Louny. Cílem
festivalu bylo umožnit dětem studujícím hru na keyboard a jejich
učitelům, získat možnost srovnání se svými vrstevníky z jiných škol
a získat přehled o současných trendech této výuky.

Po skončení festivalu proběhlo
i společné posezení
členů poroty
a vyučujících hry
Festivalu se zúčastnily celkem 4 základní umělecké školy – Louny, na keyboard, kde
Postoloprty, Chomutov a Litoměřice. Festival byl koncipován jako všichni v přátelské
nesoutěžní a tak všichni účinkující dostali diplom s malou pozor- atmosféře diskutovali nad připraveností.
nými tématy.
Jsem moc ráda, že jsme mohli slyšet muzikální projev žáků i vkusné aranže skladeb. Repertoár festivalu byl bohatý, zazněly klasické S radostí mohu
skladby v dobovém nebo naopak moderním zpracování, populární prohlásit, že první ročník festivalu Veselá klávesa se vydařil a my
se tak můžeme těšit na druhý ročník příští rok! Alena Karpjuková
písně i stylová interpretace jazzových skladeb.

Husovy Louny 2015
V letošním roce si připomínáme 600. výročí mučednické smrti Mistra
Jana Husa. Při této příležitosti vznikl ve spolupráci Základní umělecké
školy Louny, Městské knihovny, Oblastního muzea, Církve československé husitské náboženská obec Louny a Okresního archivu projekt
Husovy Louny 2015.
V rámci tohoto projektu pořádá ZUŠ Louny v sobotu 6. června od 9.00
hodin ve Vrchlického divadle v Lounech nesoutěžní klavírní festival
Okouzleni klavírem. V divadle na klavír budou hrát nejlepší žáci základních uměleckých škol z Bíliny, Litvínova, Jirkova, Kadaně a Loun.
Koncerty budou začínat vždy v každou celou hodinu.
Pro účastníky festivalu jsme ve spolupráci s výše jmenovanými institucemi připravili bohatý doprovodný program. Cílem tohoto programu
je přiblížit osobnost Jana Husa, jak návštěvníkům a účastníkům festivalu, tak široké veřejnosti.
Proto zveme širokou veřejnost k návštěvě festivalu a jeho doprovodného programu. V divadle je připravena série koncertů, literárně dramatický workshop, v kostele CČSH přednáška o osobnosti a díle
J. Husa a varhanní workshop, v Městské knihovně zábavná dílna
s názvem U Mistra, v Oblastním muzeu komentovaná výstava o husitství a husitskými Louny vás provede Vladimír A. Hons, který svoji procházku městem zakončí výstupem na věž Chrámu sv. Mikuláše.
Registrace účastníků probíhá od 9.00 hod. ve foyere ZUŠ Louny, každý
z účastníků obdrží kartičku, do které bude sbírat razítka z návštěvy
doprovodného programu. Všichni obdrží malý dárek.
Vyplněnou kartičku účastníci odevzdají zpět v budově ZUŠ. Z takto
vyplněných kartiček budou 26. 6. v 16.30 na Happeningu vylosování
tři výherci hodnotných dárků. Další informace naleznete na:
www.zuslouny.cz.
Projekt finančně podpořil Ústecký kraj.
Ivana Derflerová

3. 9:30 – 14:00 sál ZUŠ Louny - HUDEBNÍ WORKSHOP- hrají hudební
skupiny ZUŠ Louny

4. 10:00, 12:00 – výchozí bod ZUŠ Louny – PROCHÁZKA HUSITSKÝMI
LOUNY – komentovaná procházka městem s Mgr. Vladimírem A. Honsem, zakončena výstupem na věž Chrámu sv. Mikuláše

5. 10:00 – 14:00 – kostel CČSH – JAN HUS – zajímavosti ze života a díla Jana
Husa – beseda s ThDr. Helenou Smolovou Th.D
- varhanní dílna – každý zájemce si může vyzkoušet hru na varhany
6. 10:00 – 14:00 – Městská knihovna – „U MISTRA“ – zábavná tvůrčí dílna

7. 10:00 – 14:00 – Oblastní muzeum - HUSITSTVÍ
– komentovaná výstava věnovaná husitství
Akce je podpořena Ústeckým krajem

Stopy vedou do Skupic

DEN OTCŮ - PROGRAM
Statek Pohoda Skupice - sobota 20. června 2015
Výstava historických fréz Jiřího Soukupa
Výstava traktorů Agrima Žatec, s.r.o. a ze soukromých sbírek
Výstava loveckých zbraní a trofejí
Pro získání Skupické medaile budou probíhat na Statku Pohoda a cestou
do vojenského bunkru, kde bude výstava vojenských atributů z II. světové války soutěže a dílny pro dospělé i děti:
- dělení ytongu, řezání a svařování plastových trubek, výroba ptáčků
z plechu, výroba dárků pro své milované, hod na cíl, skákání v pytlích,
apod.
- opékání buřtů
Živá zvířata z venkovského statku
Ukázky modelářů DDM Postoloprty
Ukázka výcviků psů ZO Lenešice
Broušení nůžek
Ukázka výroby domovních čistíren odpadních vod
Malování na obličej
Jízda na koních
Kulturní program:
12:00 hodin ukázka žáků historického šermu
14:00 hodin Hudební skupina Morgan
15:00 hodin Twisty Vois
Dobré jídlo a pití zajistí: - Restaurace u Kaiserů Lenešice
- Lounský žejdlík, s.r.o.
- Pivo Zloun, s.r.o.
Dobrovolné vstupné
Informace na: www.stopy-zs.cz

Projekt podpořil Ústecký kraj.

