Vážení a milí,
zdravím vás v čase, který je pro naši školu nesmírně bohatý na množství akcí a úspěchů. Díky
píli, úsilí a talentu dokázala spousta žáků úžasné věci. Ráda bych zmínila velký úspěch
klavíristek Magdalény Pallasové a Terezy Neužilové v ústředním kole soutěže ZUŠ,
fantastický výkon violoncellistky Ludmily Landové v ústředním kole soutěže ZUŠ a spoustu
úspěchů dalších žáků nejenom v soutěžích. Nejsou to jen soutěže, kterými žije naše škola.
Díky mnoha akcím získávají žáci zkušenosti, kulturní i lidské zážitky a významně
se podílejí na rozvoji kultury ve městě i okolí.
Přestože jsou poslední dva měsíce školního roku hektické, považuji je za nádherné právě
pro příval zážitků, lidskosti a radosti. Přeji nám všem, abychom si dokázali právě tohoto
období sklizně vychutnat.
Dominika Valešková
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1. 6.
7. 6.
9. 6.

11. 6.
14. 6.
16. - 18. 6.
21. 6.
24. 6.
27. a 28. 6.

Vernisáž výstavy Portedo - Okamžik
Absolventský koncert – sál ZUŠ
Noc kostelů
Celostátní přehlídka Dětská scéna – LDO
Ústřední kolo – Schizzo band
Hasičské slavnosti – Junior band a Nezrychluj
Varhanní koncert – Kostel Všech Svatých v Litoměřicích v 15 hod.
Koncert žáků hudebního oboru – Divadlo K. H. Máchy od 18 hod.
Litoměřická letní filharmonie – Letní kino Litoměřice, ZUŠ Litoměřice
Absolventský koncert – Divadlo K. H. Máchy od 18 hod.
Zahrada orchestrů – od 15 hod zahrada ZUŠ
Divadelní piknik – od 14 hod
A další…
Sledujte naše webové stránky www.zusltm.cz a Facebook,
kde se o aktuálním dění a akcích školy dozvíte vše potřebné.
Další informace vám jistě doplní vaši třídní učitelé.

 Muzeum Antonína Dvořáka v Praze je po restaurování návštěvníkům opět otevřeno.
 21. 6. Svátek hudby – mezinárodně se slaví z podnětu francouzského ministra kultury
a informací Jacka Langa od roku 1985 a v ČR od roku 1990

 7. 6. 1952 se narodil český houslista Václav Hudeček – 65 let
 30. 6. se narodil hudební skladatel Jiří Antonín Benda – 295 let


 Dechová hudba je hudba, do které se fouká…
 Tahací harmonika se musí tahat, jinak se hudba scvrkne…
 Tóny u klavíru jsou černé, bílé a rozladěné…

HRA NA KLAVÍR
Do ústředního kola postoupila dvě děvčata ze třídy paní učitelky Saši Pallasové.
Tereza Neužilová – čestné uznání 1. stupně
Magdaléna Pallasová – 3. místo
HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE
Krásné 2. místo v ústředním kole získala Ludmila Landová ze třídy paní učitelky Jany Šillerové.
Velké ocenění patří Marii Landové za vynikající doprovod.
HRA NA KYTARU
Martin Háva ze třídy Václava Štyvara vyhrál 3. místo v krajském kole.
PŘEHLÍDKA JAZZOVÝCH A OSTATNÍCH ORCHESTRŮ
Tak v tomto případě nás teprve ústřední kolo čeká. Tak nám držte palce, ať i náš orchestr je úspěšný.
Ústřední kolo se koná 9. – 10. 6. v ZUŠ Litvínov.
VÝTVARNÝ OBOR
V krajské přehlídce v Teplicích získali žáci paní učitelky Jany Veselé bronzové pásmo
Žáci pana učitele Jana Choury získali čestné uznání.

Srdečně gratulujeme.



Literárně dramatický obor žije divadlem
Druhé pololetí letošního roku je plné recitačních i divadelních přehlídek. Hrajeme a přednášíme ještě častěji
než loni.
V listopadu 2016 jsme vyjeli na litvínovskou přehlídku Dradidlo, kde jsme zahráli ročníkovou inscenaci My life
a s nebývale velkým úspěchem i souborovou inscenaci Sen noci svatojánské. Ten jsme zahráli v dubnu i na krajské
postupové přehlídce Přemostění a získali ocenění za scénografii, Tadeáš Svoboda pak čestné uznání za herecký
výkon.
Další štací byla liberecká přehlídka NaNečisto, kde jsme odehráli hned tři inscenace – Jak daleko je daleko, Motýli,
Jen v hádance. Tomáš Hart se účastnil postupové části v přednesu, krajského kola Wolkrova Prostějova, a byl vybrán
k postupu na celostátní přehlídku s textem J. Haška „Hovor s malým Mílou“.
V přednesu mladších žáků se nám letos také nečekaně dařilo – na celostátní přehlídku do Svitav postoupil Adam
Krejčí s nonsensovým textem D. Charmse „Nevděčné kočky“ a Denisa Středová s humornou povídkou J. Válkové
„Punčocháče“. Je třeba ovšem vyzdvihnout i recitátory, kteří postoupili do okresního a dále do krajského kola, za to,
jaké množství práce navíc textům věnovali a jak skvělé výkony podali: Ema Dobrovodská, Jasmína van Vegchel
(cena lektorského sboru v kraji), Jana Neužilová, Eliška Vytrhlíková, Veronika Zaderlíková (cena lektorského sboru
v kraji), Rozálie Vraná, Markéta Husarová (postup na kraj) a Petra Vališová (postup na kraj).
Na závěr se můžeme pochlubit ještě jedním výrazným úspěchem – inscenace Jak daleko je daleko získala
na krajské postupové přehlídce dětského divadla doporučení k postupu a následně byla programovou radou vybrána
mezi několik málo inscenací z celé republiky.
Divadelní a recitační přehlídky jsou pro nás velmi důležité – hlavně pro inspiraci k další tvorbě, pro vlastní
sebereflexi a také díky nim poznáváme, jak to jinde chodí (a v neposlední řadě zjišťujeme, co to znamená
zorganizovat několikadenní akci pro desítky divadelníků).
Rádi také vystupujeme doma v Litoměřicích – v poslední době jste nás mohli vidět na Jarním očistném festivalu,
v domově pro seniory, při společném představení s tanečním oborem nebo jako herce při vzpomínkové akci příjezdu
José Rizala u Kávy s párou.
Většinu naší letošní tvorby uvidíte na Divadelním pikniku – našem festivalu, který se letos rozroste do dvou
odpolední a večerů, a to 27. a 28. června.
Tímto chci také poděkovat své nové kolegyni, Pavle Boučkové, která od března zastupuje Aleše Pařízka.
V dramaťáku se rychle rozkoukala a právě díky ní jsme mohli zrealizovat všechny zmíněné akce.
Lenka Pařízková

Na začátku bylo skromné přání: umožnit našim bývalým absolventům, kteří studují na Konzervatoři
v Teplicích, veřejně vystoupit v našem regionu a rozvíjet svou uměleckou osobnost. Jak na to? Nejlépe
s týmem. A to takovým, který se dokáže pro věc nadchnout a nezištně dané věci věnovat obrovské
množství energie.
Za to, že se mohl 12. května uskutečnit Koncert absolventů v KD Terezín, jsem velmi vděčná! Tento
koncert, a vše, co stálo za jeho realizací, totiž nejen nabil naše muzikantské dušičky přílivem radosti
z krásné hudby, ale také nám umožnil naplno prožít pocit sounáležitosti. Měli jsme skvělou příležitost oživit
spolupráci s těmi, kteří v naší škole začali poznávat, co je to hudba, jak se rodí muzikant, a rozhodli se vydat
na cestu muzikanta profesionála. Mohli jsme prožít důkaz toho, jak kvalitní vztah vznikl mezi námi kantory
a našimi žáky, a také slyšet, že naše práce měla a má smysl! Na koncertu vládla úžasná atmosféra, zazněly
skvělé výkony, které publikum oceňovalo dlouhými potlesky a vybízelo interprety k opakovaným
děkovačkám. Krásné!
Poděkování patří opravdu všem, kdo účinkovali a také všem, kdo stáli v pozadí akce, ale rozhodně
ne se založenýma rukama! Zajištění termínu, uzavření smlouvy, vymezení prostředků na pronájem, grafické
zpracování propagačních materiálů a bezpočet dalších úkonů, jež možná návštěvník koncertu nevidí, nebo
nemá důvod hodnotit, ale my blíže zainteresovaní, jsme za to vše vděčni! Vděk patří také našim milým
kolegům klavíristům, kteří nad rámec svých denních povinností přijali úkol nastudovat
a v krátké době nazkoušet nové skladby. Obdivuji Romana Pallase, který navzdory své obrovské vytíženosti
s laskavostí přijal spolupráci se třemi sólisty a úžasně podpořil výkony zpěvačky Barbory Kodešové,
houslistky Štěpánky Hrůzové a klarinetisty Romana Hájka. Skláním se před Michaelou Fišerovu,
která při dokončování diplomové práce a péči o roční dcerku našla čas na dojíždění na společné zkoušky,
aby na koncertě mohl zaznít Koncertní kus pro dva klarinety F. Mendelssohna. Děkuji Jitce Neužilové, která
pro zachování autenticity skladby přivezla do Terezína nástroj s rejstříkem cembala a Milanu Fričovi, který
se operativně dokázal vyrovnat i s tím, že skladbu pro trubku hrál na dopoledních koncertech s Karlem
Kulišem a večer s Barborou Kulasovou.
A o jakých dopoledních koncertech je řeč? Všichni víme, že umělecký výkon musí vyzrávat a pro kvalitní
výsledek je třeba skladbu interpretovat opakovaně. My jsme se ovšem rozhodli, že nebudeme hrát před
prázdným sálem a na dopoledne pozvali do Terezína žáky základních škol. Naše pozvání přijali pedagogové
a žáci ze ZŠ Bohušovice i z Brozan, a tak
celá akce dostala ještě další rozměr.
Umožnili jsme blízké setkání s hudbou
také dětem, z nichž mnohé možná
neměly tušení, že existují základní
umělecké školy a co se v nich vyučuje.
Děti se přesvědčily o tom, že i jejich
vrstevníci
dokáží
krásně
hrát,
např. na housle, zobcové a příčné flétny,
saxofon. Slyšely, jaký muzikantský výkon
odvede mladý člověk, který daný nástroj
studuje na střední umělecké škole,
a v závěru shlédli, jak funguje týmový
duch. Takový, co svede na jedno pódium hráče na flétnu, saxofon, pozoun, klarinet a fagot a pomůže
dětem ukázat, že se v základní umělecké škole nevěnujeme jenom vážné hudbě, ale že s nadšením hrajeme
i skladby moderní a populární.
Zde je namístě vyslovit ještě jedno poděkování, a to Zdeňku Jelenovi, který zaranžoval řadu populárních
melodií tak, aby v nich postupně vynikl každý z výše jmenovaných nástrojů a děti tak mohly všechny
zřetelně slyšet a rozpoznávat.
Já jsem si všechny skladby opravdu moc užila a vím, že i mezi našimi malými posluchači vládlo nadšení.
Díky!
Jana Antolčíková

Náš první zájezd do Francie se uskutečnil v červenci 2009. Do krásného přímořského města Montpellier
v Provence nás pozvala École Rouvarel – soukromá klavírní škola, jejíž majitelka nás kontaktovala přes svou
českou přítelkyni. Kromě toho, že jsme provedli s Francouzi velký (4 hodiny trvající) galakoncert v opeře,
navštívili jsme řadu zajímavých míst a vykoupali se samozřejmě v moři.
Francouzi k nám na oplátku zavítali v říjnu 2011. Koncert v Divadle K. H. Máchy byl pro nás velmi
inspirativní, protože naši hosté chtěli mít na pódiu dvě křídla a hráli nejen čtyřručky, ale i skladbu
pro 18 rukou!
Další cestu do Montpellier jsme absolvovali v červnu 2012.
Mnozí žáci a učitelé obou škol se již mezi sebou znali, vznikla
hudební přátelství, vyměňovaly se noty. Podívali jsme
se do míst, kde jsme při první návštěvě nebyli, ochutnali jsme
místní speciality a „dary moře“. Koncert se tentokrát konal
v obrovském kinosále a úspěch litoměřických muzikantů
byl opět veliký.
V říjnu 2015 přijeli Francouzi do Litoměřic opět představit
své nejlepší žáky. Koncertovali na dvou místech, též v ZUŠ
v Roudnici nad Labem, jelikož si přáli navázat přátelství s další
hudební školou. A již tehdy nás zvali na léto 2017 do Montpellier: madam Michele Rouvarel totiž bude
slavit významné jubileum – 50 let své pedagogické práce s dětmi u klavíru. K tomuto výročí se chystá
velkolepý galakoncert s naší účastí. Usilovně pracujeme na repertoáru a chceme důstojně reprezentovat
Českou republiku a naše město Litoměřice – do programu připravujeme i řadu českých autorů: Smetanu,
Dvořáka, Martinů, Lejska… Žáci, kteří budou vystupovat, patří na naší škole k nejlepším. Z Roudnice pojede
soubor Ambiam.
Kromě koncertování si prohlédneme Avignon, Arles a další místa, uvidíme nádhernou, levandulí vonící
krajinu v Provence, moře….
Už se moc těšíme!
Marie Landová

V květnu taneční obor odtancoval svá závěrečná představení. V celkem rychlém sledu jsme stihli koncert
společně s hudebním oborem v Divadle K. H. Máchy, samostatné taneční vystoupení v Kulturním
a konferenčním centru pro Evropskou konferenci strážců přírody a na závěr ještě jedno představení
v Divadle K. H. Máchy, tentokrát s literárně-dramatickým oborem.
Pro některé tanečníky (i pro jednu paní učitelku) byla taková představení premiérou, a dovolím si říci
úspěšnou. Většina dětí už měla zkušenosti s litoměřickou divadelní scénou z minulých let, přesto ale byly
letošní podmínky trochu jiné a přinesly nám spoustu nových zkušeností. Takovou velmi přínosnou
zkušeností pro nás bylo vystoupení na jevišti Kulturního a konferenčního centra a to hlavně z hlediska
prostoru. Děti jsou totiž přivyklé skromnějšímu prostoru našeho baletního sálu a divadla, ale na tomto
jevišti se jim najednou dostalo nevídaně velkého prostranství. Přestože jsme tedy i v Kulturním
a konferenčním centru i v Divadle K. H. Máchy představili stejné choreografie, pokaždé vypadaly zcela jinak,
to může jistě potvrdit každý, kdo zhlédl obě dvě verze. Prostor, osvětlení a konečně i atmosféra v sále
dodávají tanci další rozměr a není nic lepšího než si to vyzkoušet rovnou v praxi.
V praxi jsme také vyzkoušeli ještě jednu věc. Tanečnímu oboru se podařilo získat speciální taneční
povrch – baletizol, který jsme využili na dvě ze tří našich vystoupení. Baletizol je lino vytvářené speciálně
pro potřeby tanečníků, takže dětem se tancovalo a bude tancovat ještě o něco lépe.
Co se týče vystoupení v Divadle K. H. Máchy, každé probíhalo v jiném duchu. Koncert společný
s hudebním oborem, který se konal 10. 5.2017, byl pojat vskutku v koncertním stylu i pro tanec –
vystupující skupinky předvedly své choreografie v čisté formě. Zato pro vystoupení s literárně-dramatickým
oborem obory spojily své síly a vzniklo výjimečné ucelené představení s názvem Chaos a řád. Díky oběma
těmto představením tanečníci získali také zkušenosti týkající se spolupráce a respektování uměleckých
výkonů ostatních.
Závěrem bych chtěla poděkovat. Poděkovat dětem za to, s jakou energií a tvůrčí náladou do toho šly.
Poděkovat rodičům za podporu, pomoc při kostýmování i organizaci, za pochopení a trpělivost. Poděkovat
všem divákům za pozornost a respekt, který věnovali představení. Poděkovat kolegyním učitelkám,
že pomáhaly během představení krotit příliš nadšené tanečníky, když bylo třeba… Zkrátka děkuji!
Natálie Matysková

Je již tradicí, že žáci ve hře na akordeon a elektronické
klávesové nástroje (EKN), pod vedením učitelů Heleny
Šarochové a Luboše Klabana, během celého školního roku
zavítají mezi seniory do domova U Trati. Nastudované
skladby a písně hrají ke všem možným příležitostem,
ke Dni seniorů, k Vánocům, k Mezinárodnímu dni žen,
ke Svátku matek a dalším. Kromě nastudovaných skladeb
si vždy na závěr připraví píseň, ve které hrají a zpívají
všichni společně i se seniory. Loučení pak bývá plné
krásných dojmů a slziček.
Ráda bych poděkovala našim žákům, kteří k přípravě i samotnému vystoupení vždy přistupují velmi
svědomitě. Radost z podařeného výkonu je tak několikanásobná. Rozzářené úsměvy seniorů nám jsou
krásnou odměnou a my víme, že naše „práce“ má smysl a doufáme, že budeme moci v naší tradici
pokračovat.
Helena Šarochová

Pro další, v pořadí již třetí ročník LLF, se skupina nadšených
muzikantů vypravila do krásného města, kousek za našimi
hranicemi. Zámek Colditz jim byl překrásným místem k pilné
přípravě. Samostatné zkoušky jednotlivých nástrojových sekcí,
společné zkoušky, ale i procházky po okolí, to vše podnikli tito
muzikanti pro to, aby mohl projekt Litoměřické letní
filharmonie naplnit Letní kino na Střeleckém ostrově v Litoměřicích úžasnou hudbou…
Pro letošní ročník jsou našimi dirigenty Jiří Knotte a Matthias Herbig.

Přijměte naše srdečné pozvání

„Tančící“ osmisměrka

Kvíz – hudební kuriozity

