Do bohaté MOZAIKY života naší ZUŠky přibyly v nedávno uplynulých měsících další úžasné
„drahokamy“, např. vystoupení žáků tanečního oboru při představení s mladými tanečníky z Tanečního
centra Praha, klavírní koncert s hosty z Francie, řada koncertů pro seniory, výstava v Kině Máj, první
koncert pěveckého sboru, koncert učitelů a vánoční koncert v Divadle KHM, premiéra skvělé inscenace
Mladivadla Sen noci svatojánské či mimořádný Vánoční symfonický koncert s provedením „Rybovky“… a
další úžasné akce chystáme. Abyste o žádnou pro vás zajímavou událost nepřišli, sledujte naše webové
stránky www.zusltm.cz.
Vzhledem k tomu, že se toho děje ve škole dost a dost, je skvělé, že do života školy vstoupil nově
založený spolek „Klub přátel ZUŠ Litoměřice“. Jistě pro nás bude velkou oporou. Od 1. 2. 2016 jsou pro
rodiče žáků školy, pro přátele a bývalé žáky, zkrátka pro všechny, kteří mají chuť škole tu a tam pomoci
nebo jí svým členstvím ve spolku podporovat, k dispozici přihlášky. Stanovy spolku a přihlášky získáte buď
u svých učitelů nebo na webových stránkách školy.
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Gratulujeme 
V lednu 2016 se konaly talentové zkoušky na Konzervatoři v Teplicích.
Gratulujeme Anežce Landové k úspěšnému vykonání zkoušek. Od září tedy nastupuje na Konzervatoř
v Teplicích v oboru hra na klavír. Velká gratulace se týká i její maminky Marie Landové, která svou dceru připravila a
pana učitele Romana Pallase, který má nemalý podíl na přípravě v hudební teorii.
Velká gratulace patří také Filipu Zázvorkovi, který byl úspěšný u talentových zkoušek a nastupuje na
Konzervatoř Teplice v oboru hra na bicí. Filip je žákem pana učitele Pavla Šimberského.

17.2.
25. 2.
2. 3.
17. 3.
23. 3.
31. 3. – 2. 5.
1. 4.
14. 4.
15. 4.
23. 4.
27. 4.
4. 5.
12. 5.
21. 5.
3. 6.
8. 6.
10. – 12. 6.
15. 6.
16. 6.
19. 6.
21. 6.
25. 6.

Koncert rodičů s dětmi – sál DK Terezín od 18 hod
Koncert pro seniory v Domově Na Pahorku od 15 hod.
Veřejný koncert žáků hudebního oboru Divadlo KHM od 18 hod
Koncert pro seniory v Domově Na Pahorku od 15 hod.
Koncert orchestrů v Kongresovém sále na Hradě v Litoměřicích od 18 hod.
Výstava výtvarného oboru v Kině Máj – zahájení v 18 hod.
Aprílový veselý koncert sboru od 16 hod – varhanní sál školy B. Němcové
Koncert pro seniory v Domově Na Pahorku od 15 hod.
Soutěž klavírního oddělení „MALÝ VELKÝ AMADEUS“
Festival pěveckých sborů ZUŠ v Lounech od 8 hod.
Veřejný koncert žáků - sál DK Terezín od 18 hod
Vystoupení tanečního a literárně dramatického oboru - Divadlo KHM od 18 hod.
Koncert pro seniory v Domově Na Pahorku od 15 hod.
Okouzleni klavírem - sál DK Terezín od 10 hod.
Koncert Junior bandu v rámci hudebního festivalu v Úštěku od 14 hod.
Veřejný koncert žáků hudebního oboru – Divadlo KHM od 18 hod.
Litoměřická letní filharmonie
Absolventský koncert – Divadlo KHM od 18 hod.
Koncert pěveckého sboru – varhanní sál zákl. školy B. Němcové od 17 hod.
Varhanní koncert – Katedrála sv. Štěpána od 15 hod.
Koncert pro seniory v Domově Na Pahorku od 15 hod.
Zahrada orchestrů

24. 2.
25. 2.

Hra na elektronické a klávesové nástroje - okresní kolo v ZUŠ Litoměřice
Komorní hra s převahou dechových nástrojů – okresní kolo v ZUŠ Litoměřice
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů – okresní kolo v ZUŠ Litoměřice
Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry) krajské kolo v ZUŠ Roudnice n. L.
Krajská přehlídka „Přemostění“ – Sen noci svatojánské
Literárně dramatický obor – krajská přehlídka v Mostě

21. 3.
30. 3.-3.4.
8. - 9. 4.
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Skladatelé: W. A: Mozart, F. Liszt, L. Delibes, V.J. Veit, J. Mysliveček, K. Czerny, G. P. Telemann,
A. Rejcha, A. Dvořák, F. X. Brixi, F. Škroup, R. Schumann, B. Britten, D. Šostakovič, I. Stravinskij,
G. Mahler, B. Bartók. Houslista – Yehudi Menuhin, dirigent – R. Kubelík, pěvkyně – J. Sutterland, E.
Randová,

Mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v Brně
V listopadu jsme se s našimi klavíristy zúčastnili mezinárodní soutěže pro klavírní dua v Brně. Tato soutěž se
koná na památku velké osobnosti brněnského hudebního života, profesora brněnské konzervatoře, pianisty
a skladatele Vlastimila Lejska. Manželé Lejskovi procestovali celý svět a všude propagovali čtyřruční hru na jeden
nebo dva klavíry. Hráli dueta mistrů všech dob a sám Lejsek složil velké množství děl pro toto obsazení. Že to jsou
skladby vtipné a nápadité, jsme se mohli přesvědčit na zahajovacím koncertu, kde byla přítomna i paní Věra
Lejsková a kde se mezi hraním vyprávěly veselé historky ze života pana profesora, který je na brněnské konzervatoři
dnes již legendou. Na otázku: proč hráli celý život vždy ve dvou, pravila paní Lejsková, že se Vlastimil sám na pódiu
bál…
My sami jsme se s některými Lejskovými skladbami seznámili při nácviku soutěžního repertoáru, protože byly
na soutěži jako povinné. Kromě nich bylo třeba nastudovat poměrně rozsáhlý klavírní materiál – ve vyšších
kategoriích bylo nutné dodržet časový limit 20 i 30 minut, a to už je pěkný „mazec“! Žáci z naší ZUŠ soutěžili
v nejmladší kategorii – duo Janička Ustrnulová a Karolína Salaiová (ze třídy paní učitelky L. Novákové), a v kategorii
15-18 let duo Anežka Landová a Lukáš Kacar (ze třídy paní učitelky M. Landové). Malé holčičky získaly za svůj výkon
3. místo, a protože byly nejmladšími účastnicemi, tak přivezly i ocenění pro nejmladšího účastníka. Je to pro ně
skvělý start do klavírního světa. V kategorii A4, kde soutěžili Lukáš s Anežkou, bylo nejvíc účastníků a hodně velká
konkurence, takže pro porotu to byl očividně „oříšek“. Nakonec (pro všechny trochu nepochopitelně) nebylo
uděleno ani 1. ani 3. místo, pouze místo druhé a čestná uznání. Přivezli jsme tedy „jen“ čestné uznání.
V každém případě byla účast v tak prestižní soutěži cennou zkušeností, jak to chodí ve velkém klavíristickém
světě. Udělali jsme si krásný výlet s prohlídkou brněnských pamětihodností a dokonce jsme shlédli v Janáčkově
divadle i večerní představení Dvořákovy Rusalky. Lejskova soutěž má za cíl motivovat děti a mládež ke společnému
hraní a radosti ze hry. To se splnilo v míře vrchovaté – s chutí a elánem se pouštíme do „kolektivní hudební praxe“
a „komorní hry“, hledáme literaturu pro 4 ruce a moc nás to všechny baví. Určitě uslyšíte další klavírní dua
na našich veřejných a absolventských koncertech. Ve dvou se totiž na pódiu nebojíme.
Marie Landová

Písňová soutěž Bohuslava Martinů v Praze
Každoročně pořádá Gymnázium a hudební škola hl. m. Prahy Písňovou
soutěž B. Martinů. Tento XIII. ročník byl již druhý v pořadí, které pěvecká
třída navštívila. Tentokrát ve větším obsazení a tudíž i ve více kategoriích.
V pátek 16. října proběhlo zpívání kategorie D v orchestrálním sále školy,
ve které soutěžila Kateřina Chalupová, bojovala se ctí, bohužel to na
umístění nestačilo. Kategorie byla velmi početná, spolu s Káťou zpívalo
ještě 35 děvčat. V sobotu 17. října soutěžily Adéla Pachirová a Marie
Kirschnerová v kategorii I A, která byla ještě početnější než ta v pátek.
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Celkem tam soutěžilo 48 dívek. Denisa Středová v kategorii I B, v počtu 29 děvčat a Johana Petrovičová, v kategorii
II A taktéž v dosti početnékategorii 23 dívek (která byla dvoukolová), bohužel postoupit se nepodařilo. Všechny
naše zpěvulky zpívaly, jak nejlépe uměly. Kromě ocenění jsme si myslím přivezli spoustu zkušeností do dalších
soutěžních klání. Celostátní soutěž je pro nás velký oříšek a tak budeme pracovat dále, aby se v dalším zpívání dařilo
o něco lépe.
Nejlepší cenu si vyzpívala Adéla Pachirová, krásné ČESTNÉ UZNÁNÍ. Gratulujeme.
Veliké poděkování patří panu učiteli Romanu Pallasovi za klavírní doprovod a nemalou částí se na výkonu
podílela i paní učitelka Saša Pallasová, která je nyní na mateřské dovolené, která s děvčaty repertoár nastudovala.
Děkuji i všem rodičům za trpělivost a podporu. Nemalé díky za podporu patří i naší ZUŠ Litoměřice.
Jana Červinková

Dětský pěvecký sbor ZUŠ Litoměřice aneb kam se poděl Hlásek?
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Dětský pěvecký sbor Hlásek, který působí na ZUŠ Litoměřice, má od září dva nové sbormistry. Jsou jimi
student PF UJEP Jakub Kacar a absolventka PF UJEP Iveta Cendrová. Sbor, jehož historie a tradice sahá až do roku
1960, se tak dostává do své další tvůrčí a pěvecké etapy.
V přípravném dětském sboru máme letos 11 nadšených zpěváčků ve věku 4 až 7 let a pojmenovali jsme je
Souhlásek. Důraz klademe na čistou intonaci, správné vyslovování, pěvecký postoj, dobré sborové návyky a radost
ze zpěvu. Protože se všechny písničky ihned učíme zpaměti, cvičíme si tak i hlavičky. Hodiny obohacujeme o
relaxační aktivity s hudebním zaměřením. Starší sbor Samohlásek má v letošním roce 16 statečných členů, z čehož
nás ctí svou návštěvou patnáct děvčat a jeden chlapec. Věkové složení je od 9 do 18 let. Na jejich zkouškách bývá
veselo, zvláště díky osobnosti sbormistra Jakuba Kacara, který je studnicí nápadů a inspirace. Čekáme, že právě ze
Samohlásku se díky talentu a pilné práci všech zúčastněných vyvine koncertní hlavní sbor Hlásek.
V repertoáru jsou zatím jednohlasé písně, starší sbor si však postupně troufá na vícehlas. Máme za sebou již
dvě vystoupení a druhé pololetí pro nás bude koncertně ještě bohatší. Těšit se na nás můžete 1. dubna
na aprílovém koncertě ve varhanním sále ZŠ Boženy Němcové v Litoměřicích, chystáme se na sborový festival
Litoměřická notička, starší sbor potěší dne 10. června návštěvníky Noci kostelů Truvérskou mší od Petra Ebena
a nechybět bude ani závěrečný koncert, který je naplánovaný na konec školního roku.
Věříme, že Vás některý z našich koncertů osloví, stejně tak jako otevřené dveře dalším zpěvákům
a zpěvačkám! Pokud chcete zpívat s námi, přijďte se podívat kterékoli úterý v 16:15 na zkoušku v sále ZUŠ.
Iveta Cendrová a Jakub Kacar

Akce na pobočkách ZUŠ
Jako každý školní rok tak i tento, tedy rok 2015/16, začal (1. 9. 2015) uvítáním prvňáčků a jejich rodičů v první
třídě v Základní škole v Žalhosticích. První školní den proběhl ve znamení veder. Děti ze žalhostické pobočky zahrály
nejen prvňáčkům, ale i všem ostatním zúčastněným autorské písničky. Bez povšimnutí nezůstal název písně
Lenky Sičákové „Lední medvědi“, kdy pan Fiedler, ředitel ZŠ v Žalhosticích, konstatoval zjištění, že nás ani ta písnička
nijak neochladila…
Další koncert (30. 11. 2015) byl věnovaný dětem z MŠ v Žalhosticích, která se nachází v areálu tamní již
zmíněné základní školy. Dětem z MŠ jsme předvedli zvukové možnosti kláves, které je velmi zaujaly. Pozornost
vzbudila i ukázka jak je důležité zvolit vhodné aranžmá a jak se dá skladba nevhodným zásahem zkazit. Pak
následovalo vystoupení žáků ZUŠ, které jsme zakončili v duchu „DISKO“ zábavy.
Rodiče, prarodiče, kamarádi a samozřejmě žáci ZUŠ Ltm, ale i ze žalhostické pobočky měli setkání na třídním
koncertě dne 4. 12. 2015. Každý, kdo odehrál, obdržel zpěvníček autorských písniček žáků ze třídy Bc. Jandlové
„Písničky nejen o zvířátkách, aneb písničky pro radost“.
Ještě před Vánocemi (21. 12. 2015) se konalo vystoupení pro děti ze Základní školy v Žalhosticích z cyklu
„Hrajeme spolužákům“. Děti byly nadšené ze zvukových možností v jednotlivých zvukových bankách a dále z užití
metronomu. Děti spočítaly, kolik čtvrťových not musí hudebník zahrát u jednotlivých druhů temp a to za jednu
jedinou minutu. Dále kolik je to not osminových. Ta čísla děti u jednotlivých temp doslova ohromovala. Po Vánocích
jsem se od žáků dozvěděla, že dokonce někomu z jejich spolužáků Ježíšek donesl pod stromeček nové klávesy.
Hana Jandlová

Varhanní koncert
V neděli 4. října 2015 se v 15 hodin rozezněly varhany v Katedrále sv.
Štěpána v Litoměřicích. Konal se varhanní koncert žáků Základní
umělecké školy Litoměřice. Varhanní koncerty ZUŠ Litoměřice již mají
mnohaletou tradici a jsou důkazem toho, že varhanní hudba má pro
mladé lidi svůj půvab a kouzlo. K varhanám tentokrát usedly žákyně p.
uč. Michaely Fišerové - Barbora Štruplová a Alžběta Kroupová. Zahrály
skladby barokní i romantické. V programu koncertu nechyběla česká
varhanní tvorba 20. století. Koncert obohatily svým zpěvem žákyně
z pěvecké třídy p. uč. Jany Červinkové a pod vedením p. uč. Romana Pallase – Zdislava Kroupová, Klára Legnerová,
Marie Kirschnerová, Johana Petrovičová a Denisa Středová, na příčnou flétnu zahrály Adéla Kubincová a p. uč. Hana
Přeučilová.
Dominika Valešková

Klavírní koncert ZUŠ s hosty z Francie
V sobotu 24. 10. 2015 se v Divadle K. H. Máchy konal koncert žáků Základní umělecké školy Litoměřice a
jejich hostů z francouzského města Montpellier, mladých klavíristů z hudební školy École de Musique de Michele
Rouvarel. Školu založila a od roku 1957 vede paní Michele Rouvarel. Paní Rouvarel a její žáci nejsou v Litoměřicích
poprvé. Jednalo se o jejich třetí návštěvu vždy spojenou s koncertem a výlety po okolí a historických místech
Litoměřicka. Spolupráce obou uměleckých škol trvá již deset let. Pobyt v Litoměřicích a program připravili pro své
hosty pedagogové Základní umělecké školy Litoměřice společně se svými žáky. Na přípravě a realizaci výraznou
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měrou pomohli studenti Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích: Mária Klára Fiala, Klára Fialová, Anna-Marie
Horáková, Kateřina Kubatková, Ludmila Landová, Adéla Marianová, Ondřej Slavík, Ludmila Smolková. Poděkování za
spolupráci se studenty, tlumočení a pomoc při koordinaci programu patří paní Ivetě Tůmové, pedagožce Gymnázia
J. Jungmanna v Litoměřicích.
D. V.

Výtvarníci chystají velké projekty
Školní rok 2015 - 2016 se přehoupl do své druhé poloviny a výtvarné ateliéry paní učitelky Jany Veselé a pana
učitele Jana Choury se připravují na dvě výstavy. Již tradičně budeme vystavovat v prostorách kina Máj, kde máme v
předsálí možnost ukázat naše především dvourozměrné práce. V dubnu se tak mohou návštěvníci kina těšit na
malby, kresby, koláže a grafiky. Kino je pro nás zajímavé hlavně tím, že se naše práce dostanou i k lidem, kteří by do
galerie nepřišli. Výstava potrvá do začátku května a bude na ni navazovat rozsáhlejší přehlídka výtvarných děl, která
se uskuteční v knihovně K H. Máchy. Po loňské úspěšné výstavě na Hradě, na níž se představila naprostá většina
našich studentů, budeme letos hosty v nových prostorách. Jsme zvědavi, jak se vypořádáme s instalací a doufáme,
že se nám podaří zastoupit i prostorové objekty a keramiku. Na doprovodném programu se zatím pracuje a to jak v
rámci ZUŠ Litoměřice, tak i ve spolupráci s knihovnou K.H. Máchy.
Jana Veselá a Jan Choura

Koncert učitelů ZUŠ Litoměřice
Ve středu 25. listopadu 2015 bylo Divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích zcela zaplněno diváky. Konal se totiž
tradiční koncert učitelů Základní umělecké školy Litoměřice, kterým učitelé každoročně otvírají koncertní sezónu.
Zároveň ukazují svým žákům, co dokážou a svým uměním žákům jsou jistě velkou inspirací. Za letošní koncert patří
všem učitelům velké poděkování a uznání.
D. V.

Tradiční vánoční koncert v Bohušovicích
V pondělí 14. 12. 2015 se uskutečnil tradiční vánoční koncert
žáků v sále Městského úřadu Bohušovice nad Ohří. Na koncertě
se představili žáci ze tříd učitelů Aleny Šefčíkové (klavír),
Michaely Fišerové (klavír), Hany Přeučilové (flétny), Jany Antolčíkové
(flétny, saxofon) a pana Luboše Klabana (keyboard, akordeon).
Koncert se nesl ve vánočním duchu a tak jsme mohli
vyslechnout nejen skladby klasických autorů i populární písně,
ale i vánoční koledy. Poprvé také vystoupila třída PHV pod vedením
paní učitelky Aleny Šefčíkové a předvedli nám, co se během 1. pololetí
naučili.

Ježíšek byl i v Bohušovicích!
Přípravné studium (PHV) je určeno dětem ve věku 5-6 let. Uvádí děti
hravou formou do základů hudby, seznamuje je s hudebními nástroji, rozvíjí
jejich hudební schopnosti a dovednosti a připravuje je pro přijetí
do 1. ročníku základního studia.
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Pro úspěšné zvládnutí všech disciplín jsou důležité i základní instrumentální dovednosti. Pro tyto účely nám
byly zakoupeny nové hudební nástroje, které jsou nezbytné pro zdravý rozvoj hudebního cítění.
Za kolektiv PHV děkujeme za nadílku!
Alena Šefčíková

Symfonický vánoční koncert
V sobotu 19. prosince 2015 se konal „Symfonický vánoční koncert“ v Domě kultury v Litoměřicích, pořádaný
ve spolupráci s naším městem, MKZ Litoměřice a naší ZUŠ.
V první polovině koncertu byl velmi obsáhlý
program
Sonata
Vespertina
od
J. P. Vejvanovského v podání Zdeňka Honců
a Radka Černého, kteří za doprovodu orchestru
zahráli sólo pro dvě trumpety. Výběr písní
od Adama Václava Michny v podání tenoristy
Víta Šantory a naší paní učitelky, sopranistky
Jany Červinkové za doprovodu flétnového
souboru, fagotu a cembala. Poté zazněla Air
od J. S.Bacha, Prelude od M.A. Charpentiera,
Tři oříšky pro Popelku od K. Svobody, v podání
nejmladší sólistky tohoto večera Kateřiny
Chalupové ze třídy J.Červinkové. Která zaslouží největší pochvalu, protože uzpívat tak velký prostor jako je Dům
kultury (i když na mikrofon) a před sebou mít tak velké těleso, jakým je náš orchestr žáků a učitelů a jejich
výpomocí. To si zaslouží pořádný díl odvahy. Káťa vše bravurně zvládla a tak si za svůj skvělý výkon odnesla aplaus a
nezapomenutelný zážitek. Z dalšího programu Tenkrát na Západě od E. Moricone, Alžbětínská serenáda R. Bingaa
v neposlední řadě Pie Jesu od A. L. Webbera.
V druhé polovině bylo možné vyslechnout tolik známou a oblíbenou Českou mši vánoční od J. J. Ryby
v podání sólistů – Jany Červinkové – soprán, Zuzany Maxové-Pecové – alt, Víta Šantory – tenor a Pavla Švingra –
bas. Varhany bravurně zvládl pan Roman Pallas, který zároveň připravil a nastudoval mši s Festivalovým sborem
složeným ze zástupců všech sborů Litoměřic. Celý večer byl pod taktovkou a v úpravě pana dirigenta Jiřího Knotte.

Kéž se nám tuto tradici podaří udržet i v dalších letech..
Jana Červinková
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Bylo a bude
Uplynulo první pololetí. Cože? Ano, je to tak! Již šestého října jsme v Divadle K. H. Machy přivítali taneční
konzervatoř Taneční Centrum Praha - společně s ní jsme vystoupili v rámci vzdělávacího pořadu pro školy „Stvoření
tance“ a poté jsme shlédli její taneční kreaci „Kouzelná flétna“, vánoční koncert školy spoluvytvářely taneční
skupiny „Black on white“ a „Sunshine“, Leden byl ve znamení setkávání se s rodiči na otevřené hodině…
…a už je tu pololetí druhé! V dubnu vystoupíme v Divadle K. H. Máchy jako hosté na Jarním koncertě
přípravných pěveckých sborů „Barvičky“ a „Modrásci“ a shlédneme představení Statní taneční konzervatoře.
V květnu nás čeká projekt společný s žáky Literárně dramatického oboru. Při něm se zamýšlíme nad příčinami
smrtelné civilizační choroby: nekomunikace.
Nekomunikace
Chvátám…
Chvátám…
Nestíhám…
Nestíhám!!!
Chceš všechno stihnout? Zpomal!
Kdo jsem?
Na setkání s Vámi se těší Taneční obor.

Valeriya Žáčková

Mozartovská klavírní soutěž „Malý velký Amadeus“
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Stalo se již tradicí, že klavírní oddělení připravuje pro šikovné žáky každý rok školní soutěž. Bývá tematicky
zaměřena na některého známého skladatele, který má v tom roce výročí. Tak už jsme tu měli“ Corellianu“,
kdy si děti zahrály skladby italského mistra Archangela Corelliho, ke kterým by se asi mnozí běžně u klavíru
nedostali. V jiném roce byla soutěž zaměřena na Josepha Haydna, „otce“ hudební klasiky. V loňském roce
jsme si dali Bacha („Dejte si Bacha“), takže školou zněly lehčí i velmi těžké skladby barokního mistra
Johanna Sebastiana.
Letos slavíme kulaté výročí od narození jednoho z největších hudebních géniů všech dob
Wolfganga Amadea Mozarta. Narodil se totiž 27. ledna v roce 1756 (dobří počtáři si vypočítají, kolik je to let).
A tak je jasné, že volba padla na Mozarta. Říká se: „Mozart, to je sluníčko“ – to budou samé veselé a lehké
skladbičky. Opak je pravdou. Malý Wolfík sice psal své drobné kompozice již jako pětiletý a takhle mrňavý jezdil
se svým tatínkem celou Evropou a předváděl, jaké je zázračné dítě, ale zahrát jeho díla není žádná legrace.
Když jsme vybírali skladby pro nižší ročníky, dalo to docela práci, dokonce se některé skladby musely upravit,
aby byly pro děti lehčí. Přece jen u Mozarta musí prstíčky pěkně běhat a hrát velmi přesně – každá chybička je
slyšet, nic se neschová.
Teď už se těšíme, co nám naši malí pianisté předvedou. Soutěž se bude konat 15. dubna v sále –
tam se na novém koncertním křídle bude hrát všem dobře – a začne již od rána, takže ti, kdo se jí účastní budou
omluveni a „ulijí“ se ze školy. Budou se hrát pouze skladby W. A. Mozarta, všechny (kromě čtyřručních) zpaměti,
soutěžit se bude v kategoriích podle ročníků. V porotě zasednou všichni učitelé klavírního oddělení. Děti si jako vždy
odnesou pěkné diplomy a nějaké drobné odměny. Není ani tak důležité, kdo bude „zlatý“ a kdo „stříbrný“ nebo
„bronzový“, podstatné je, že budeme celý den poslouchat nádhernou muziku a že se s úžasným Wolfgangem
Amadeem všichni důkladně seznámíme.
Marie Landová

Litoměřická letní filharmonie 2016
Připravujeme třetí ročník našeho mezinárodního projektu LLF 2016, který se bude konat 10. 6. – 12. 6. 2016.
V pátek a v sobotu budou probíhat zkoušky dělené i společné v prostorách školy a zahrady. V neděli 10. června
2016 se pak uskuteční slavnostní koncert v Letním kině na Střeleckém ostrově. Pozváni jsou žáci ze základních
uměleckých škol litoměřického okresu, z Ústí nad Labem, z Německa a Rumunska. Vypomohou nám studenti
Konzervatoře Teplice i profesionální hudebníci. Přihlášky a více informací najdete na stránkách www.zusltm.cz.

Naše violoncellistky si zahrají Rudolfinu
Mimořádným úspěchem se mohou pochlubit žákyně ze třídy paní učitelky Jany Šillerové – Ludmila Landová,
Nikol Loskotová a Marie Puldová. Byly vybrány do projektu Asociace ZUŠ a České filharmonie. Pilně trénují a
v neděli 10. dubna 2016 si zahrají na slavnostním koncertě společně s dalšími nejlepšími žáky uměleckých škol ČR a
profesionálními hudebníky pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
D. V.

Okouzleni klavírem
21. května 2016 proběhne v krásném prostředí secesního Kulturního domu v Terezíně II. ročník festivalu
Okouzleni klavírem, na nějž Vás srdečně zveme. Festival nabízí žákům našeho klavírního oddělení nejenom možnost
zahrát si na kvalitním koncertním nástroji značky Yamaha. Současně si naši žáci mohou poslechnout výkony
klavíristů z jiných ZUŠ Ústeckého kraje a načerpat inspiraci pro své další studium. Účinkující budou rozděleni do
kategorií podle toho, v jakém ročníku studují hru na klavír – na rozdíl od soutěží, kde bývají žáci zařazováni podle
svého věku. Tím nebudou znevýhodněni žáci, kteří zahájili své studium o něco později.
Projekt Okouzleni klavírem vznikl v roce 2012. První tři ročníky proběhly v poněkud komornější podobě
výměnných koncertů. V minulém roce se díky iniciativě pedagogů ze ZUŠ Louny projekt proměnil do podoby
nesoutěžního festivalu. Během pěti koncertů se představilo téměř 70 dětí. Letos se pořadatelství festivalu ujala
naše litoměřická ZUŠ.
K tradici projektu patří obdarování každého účinkujícího malým dárkem. Festivalové koncerty budou
doplněny zajímavými doprovodnými aktivitami, jichž se zúčastní účinkující žáci. Děti obdrží speciální kartičky, na
které se bude razítkem zaznamenávat jejich účast na zmíněných aktivitách. V závěru akce proběhne slosování, do
něhož budou zařazeny kartičky nejméně se dvěma razítky. Výherci obdrží hodnotné ceny, které potěší srdce
každého hudebníka.
Matěj Olejár

Každý sní svůj sen
Sen noci Svatojánské je jednou z nejznámějších a nejčastěji hraných her Williama Shakespeara – milostný
vztahový propletenec, do kterého zasahují nejen vrtochy dospělých a mocných lidí světa tohoto, ale i hádky a spory
nadpřirozených vládců světa elfů a víl, poskytuje vděčný materiál k nesčetným interpretacím. Na repertoáru
souboru Mladivadlo se v minulosti již jednou vyskytla a byla úspěšně několikrát reprízována nejen v našem městě,
ale i v jeho širším okolí.
17. října 2015 byla v rámci Divadelní benefice realizována premiéra nové inscenace podle této nesmrtelné
předlohy. Režie se ujala Lenka Pařízková a v jednotlivých rolích se objevila řada zkušenějších členů souboru
Mladivadlo, i někteří naprostí začátečníci.
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Vynikající výkony v rolích ústřední čtveřice mladých milenců předvedly Lenka Khrystonko, Tereza Piskláková,
Tomáš Hart i Viktor Pavel Vávra. Nezaměnitelným a energií sršícím Oberonem se stal Zdeněk Zajíček, kterému
zdatně sekundovala Kamila Hejhalová jako roztomile poťouchlý Puk a oponovala kouzelně křehká Titánie v podání
Aleny Svobodové. Symbolickým rozloučením se souborem Mladivadlo se stal athénský vévoda Theseus pro Jana
Šípala, který účinkoval již ve zmíněném předchozím nastudování, podobně jako Jakub Pisklák, který se protentokrát
zhostil role Hermiina otce Egea. V rolích elfů a víl nepochybně diváky okouzlily Maria Klára Fiala, Veronika
Martínková, Jan Svoboda nebo Věra Kmoníčková. Velkým režijním i hereckým oříškem zpravidla bývají postavy
athénských řemeslníků, nacvičujících divadelní hru. Na hraně absurdity a grotesky tentokrát úspěšně balancovali
Michal Štefan jako Klubko, Dana Marušincová jako Rejža a v rolích ostatních řemeslníků nepochybně nebylo možno
přehlédnout Kláru Kuřeovou, Tadeáše Svobodu a Václava Patáka.
Zatímco předchozí Sen noci Svatojánské byl temnou úvahou nad tím, jak snadné je přehlédnout skutečnou
lásku, když po ní nemilosrdně dupeme. Sen noci Svatojánské v režii Lenky Pařízkové je především okouzlující
pohádkou o tom, že láska může vyhrát, když jí dáme šanci a budeme ochotni snít svůj vlastní sen.
Aleš Pařízek

Ani klidnější období nemusí znamenat nečinnost
Období od začátku září do vánoc je v porovnání se zbytkem roku obdobím spíše klidnějším. Výuka se tak
nějak zvolna rozjíždí, rozvrhy se usazují, velké akce jsou teprve daleko před námi. Přesto jsme ani v tomto období
nezaspali na vavřínech a snažili se udržet v minulých letech nastavený standard alespoň jedné akce do měsíce a
nutno podotknout, celkem se nám to dařilo.
S žáky i pedagogy našeho dramaťáku jste se mohli setkávat při všech možných příležitostech. Největší z nich
byly dvě premiéry, které proběhly v rámci Divadelní benefice. Shakespearův Sen noci Svatojánské se v režii Lenky
Pařízkové po několika letech vrátil na repertoár souboru Mladivadlo a sklidil zasloužený úspěch. Ve zcela novém
pojetí se tu představili jak ostřílení bardi, tak i naprostí kandrdasové a nováčci a je jisté, že s tímto titulem máme
před sebou ještě řadu krásných příležitostí. Premiéra inscenace Nebezpečné známosti spřáteleného souboru Li-Di
znamenala pro Aleše Pařízka návrat k dospělé režii a velkou hereckou příležitost pro Lenku Pařízkovou. V menších
rolích se pak představili i někteří naši žáci.
Podíleli jsme se na programu Dne otevřených dveří divadla K. H. Máchy, kde jsme návštěvníkům v návaznosti
na téma minulého prázdninového soustředění umožnili zažít skutečnou improshow. Abychom nezanedbali také
další oblasti vzdělávání našich žáků, zprostředkovali jsme jim možnost navštívit památník Lidice, kde jsme
absolvovali zážitkový vzdělávací program a prohlídku pietního areálu s muzeem.
Již tradičně se naši žáci a vyučující objevují také na oživených prohlídkách státního zámku v Ploskovicích. Po
veleúspěšné účasti na těch, které proběhly v závěru léta, jsme se v prosinci v rámci vánočních prohlídek dostali
možnost převtělit do císaře Františka Josefa, zhýčkané anglické šlechtičny, tří králů nebo dvořanů císaře Ferdinanda
Dobrotivého, chystajících spolu s ním pro jeho manželku Marii Annu vskutku neotřelé vánoční překvapení.
Vánoční prázdniny uplynuly jako voda a my se přehoupli do té akčnější části školního roku. A co, že nás to
čeká? Začátek února bude patřit již tradiční školní přehlídce v přednesu a recitaci s názvem Užvaněná žoužel.
V plánu je také repríza loňské absolventské inscenace Jana Šípala Hledá se padouch, večer monologů a dialogů
nebo komorní program věnovaný scénickému čtení. V průběhu jara nás čekají také dvě premiéry nových inscenací
souboru Mladivadlo, které soubor v současné době pilně připravuje v režii Aleše Pařízka. Hlavní náplň našeho
jarního programu však již tradičně představují přehlídky, soutěže a festivaly. Letošní přehlídkový itinerář je vskutku
obsáhlý a korunuje ho účast na soutěži divadelních souborů literárně dramatických oborů základních uměleckých
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škol v Mostě vyhlašovaná MŠMT. Na té bude náš soubor Mladivadlo reprezentovat inscenace Sen noci Svatojánské
režírovaná Lenkou Pařízkovou.
Všechny veřejné akce literárně dramatického oboru vítají účast diváků, a proto se těšíme, že se s Vámi na
některé z nich zajisté setkáme.
Aleš Pařízek

Smějeme se…
Pan Fiala je na koncertě, zády k publiku hraje klavírista. Sousedka se ptá: "To je Beethoven?"
"Nevím, musím počkat, až se obrátí!"


Jeden prosluslý violista si pokaždé před vystoupením otevře futrál, dlouho do něj kouká, pak ho

zavře a jde hrát - a hraje fantasticky. Když zemře, kolegové z orchestru dlouho přemlovají pozůstalé,
aby se mohli na ten slavný futrál podívat. Po dlouhé době se jim to konečně podaří, a tak nedočkavě
nahlížejí dovnitř. A tam stojí - "violu do levé, smyčec do pravé…"


Dva studenti skladby píší absolventskou práci. Jeden si stěžuje: ,,Sem úplně v koncích, nemám
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žádnou inspiraci, žádnej nápad..." Druhý na to: ,,Tak vezmi nejlepší dílo svého učitele, a opiš ho
pozpátku." ,,To už jsem zkoušel. Vyšla mi Novosvětská."


Na hodině klavíru: „Martínku, proč při hraní nepoužíváš i pedál?“ „Já ještě nehraji tak rychle, abych
musel brzdit“.



Hudební přesmyčky
ORAPE * KÁLMUZI * RETAPEO * FONMIKRO * GENTDIRI * SEŇPÍ *
ČÍKVAL
ERIÁ * VÁKZPĚ * TONY * DIČLAKA * CHROSRET * ALPKO * ÓILATSS
* OITR
SKAOL * DAKOLE * BOHOJ * NYPYMÁT * KABRUT * SABTROKNA *
ALOVI * GOFAT * USOLHE * TLANÉF * RETINKAL * NOUZOP *
NEČILY * ROKODANE
Řešení následujícího hudebního kvízu si můžete zkontrolovat na nástěnce školy 

Hudební kvíz
1/ Označení „mf“ znamená
2/ Který hudební nástroj má
nátrubek

3/ Neúplný tak na začátku skladby
označujeme jako:

4/ Má vlast – dílo Bedřicha
Smetany je:

5/ Které dva nástroje jsou si
podobné?

6/ Hluboký mužský hlas je:
7/ Který skladatel se narodil
v Litomyšli?

8/ Jak se jmenuje Dvořákova
IX. Symfonie?

9/ Označení „c“ znamená:
10/ Která z těchto písní začíná a
končí stejným tónem?

11/ Lesnímu rohu se někdy říká?
12/ Do které skupiny nástrojů patří
příčná flétna?

13/ Antonín Dvořák zkomponoval
operu:

14/ Který skladatel zkomponoval
serenádu „Malá noční hudba“?

15/ Jak se jmenuje Beethovenova
V. symfonie?

16/ Tipněte si, kolik skladeb
zkomponoval W. A. Mozart

a/polosilně
b/slabě
c/silně
a/ klarinet
b/violoncello
c/pozoun
a/ malý takt
b/ předtaktí
c/ předehra
a/cyklus písní
b/ cyklus povídek
c/cyklus symfonických básní
a/ trubka - lesní roh
b/hoboj – klarinet
c/tympány – malý buben
a/ soprán
b/ bas
c/ tenor
a/ Bedřich Smetana
b/ Antonín Dvořák
c/ Leoš Janáček
a/ Amerika
b/ z Nového světa
c/ Osudová
a/ takt čtvrťový
b/ takt půlový
c/ takt celý
a/ Prší, prší..
b/ Ovčáci, čtveráci..
c/ Maličká su..
a/ horna
b/ roháč
c/ koláč
a/ dechové dřevěné
b/ dechové žešťové
c/ foukací
a/ Libuše
b/ Rusalka
c/ Hubička
a/ J. S. Bach
b/ L. v. Beethoven
c. / W. A. Mozart
a/ Pátá
b/ S úderem kotlů
c/ Osudová
a/ okolo 150
b/ více než 600
c/50
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