Čas soutěží…
Je únor, letos dokonce i bílý. V tento čas se v ZUŠkách celé naší země soutěží. Soutěže
vstoupily do našich životů a mocně s námi cloumají… Školní kola soutěží ve hře na klavír,
kytaru a smyčcové nástroje v naší škole ukázala, jak skvělé máme žáky a především jejich
učitele. V nejbližších dnech nás čekají kola okresní, měla bych tedy nabádat soutěžící
k soutěživosti. Nebudu. Pro mě jsou všichni vítězové již nyní a nejenom proto, jak dokáží
zahrát nastudované skladby, zarecitovat báseň, namalovat obraz... Když jsem se během
školního kola ve hře na klavír mihla v zákulisí, setkala jsem se s něčím, co z našich mladých
hudebníků dávno vítěze učinilo. V zákulisí si přáli, drželi palce, fandili si a z výkonů svých
kamarádů měli nefalšovanou radost.
Sdílet s druhým jeho radost a přát mu úspěch je velmi lidské a povznášející… Jsem pyšná
na naše žáky. Přeji jim, aby jim další kola soutěží přinesla radost, spokojenost se sebou
samým a pocit štěstí.
Dominika Valešková

Číslo 7

Občasník Základní umělecké školy Litoměřice

únor 2017
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Užvaněná žoužel – recitační přehlídka LDO
Koncert hudebního oboru v Kulturním domě v Terezíně od 18 hod

Koncert ZUŠ a Konzervatoře v Teplicích – bicí nástroje sál na Hradě
v Litoměřicích od 17 hod.
Multižánrový koncert - Divadlo K. H. Máchy od 18 hod.
22. 3.
Koncert Hlásku a setkání bývalých členů – sál na Hradě v Litoměřicích
31. 3.
Koncert orchestrů – sál na Hradě v Litoměřicích
26. 4.
1. - 31. 5. Výstava prací žáků výtvarného oboru – Hrad Litoměřice
9. – 13. 5. Kongres International Ranger Federation – Hrad Litoměřice
Koncert žáků hudebního a tanečního oboru– Divadlo K. H. Máchy od 18 hod.
10. 5.
Vystoupení žáků tanečního a literárně-dramatického oboru – Divadlo K. H.
16. 5.
Máchy od 18 hod.
Varhanní koncert – Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích v 15 hod.
11. 6.
Koncert žáků hudebního oboru – Divadlo K. H. Máchy od 18 hod.
14. 6.
16.-18. 6. Litoměřická letní filharmonie – Letní kino Litoměřice, ZUŠ Litoměřice
Absolventský koncert – Divadlo K. H. Máchy od 18 hod.
21. 6.
Divadelní piknik/ Zahrada orchestrů – Minimax, zahrada školy od 13 hod.
23. 6 .
Zahrada orchestrů/ Divadelní piknik – zahrada školy od 14 hod.
24. 6.
A další…
Sledujte naše webové stránky www.zusltm.cz ,
kde se o aktuálním dění a akcích školy dozvíte vše potřebné.
Další informace vám jistě doplní vaši třídní učitelé.



24. 1. 1947 – (před 70 lety) Byla otevřena Akademie múzických umění v Praze



7. 2. 1862 (před 155 lety) – zemřel hudební skladatel a dirigent František Škroup

 26.3. 1827 (před 190 lety) – zemřel skladatel Ludwig van Beethoven
 31.3. 1732 (před

285 lety) – se narodil rakouský skladatel Franz Joseph Haydn

 3. 4. 1897 (před 120 lety) – zemřel německý skladatel Johannes Brahms
 Jak „stará“ je notová osnova? Ustanovil ji Guido z Arezza (990-1050), italský hudební
teoretik, který byl benediktinským mnichem.

HRA NA KLAVÍR
Okresní kolo – 24. 2. ZUŠ Litoměřice
Krajské kolo – 21. 3. ZUŠ Litvínov
Ústřední kolo - 20. – 23. 4. ZUŠ Praha 8

HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE
Okresní kolo – 23. 2. ZUŠ Litoměřice
Krajské kolo – 28. 3. ZUŠ Teplice
Ústřední kolo - 11. – 14. 5. ZUŠ Liberec

HRA NA KYTARU
Okresní kolo – 23. 2. ZUŠ Litoměřice
Krajské kolo – 7. 4. ZUŠ Most
Ústřední kolo – 19. – 20. 5. ZUŠ Plzeň

PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
Krajské kolo – 10. 4. ZUŠ Litvínov
Ústřední kolo – 26. - 27. 5. ZUŠ Letovice

PŘEHLÍDKA JAZZOVÝCH A OSTATNÍCH ORCHESTRŮ
Krajské kolo – 10. 4. ZUŠ Litvínov
Ústřední kolo – 9. – 10. 6. ZUŠ Litvínov

PŘEHLÍDKA VÝTVARNÉHO OBORU
Instalace výstavy - 6. 3. ZUŠ Teplice
Krajské kolo – 7. 4. ZUŠ Teplice
Ústřední kolo - 1. – 8. 10. ZUŠ Olomouc

Dne 10. prosince se konal slavnostní koncert u příležitosti křtu „Vánočních písní
evropských zemí“ v úpravě Milana Dvořáka. Hudební nakladatelství Českého rozhlasu, které
s tímto jazzovým klavíristou a skladatelem spolupracuje, nás opět požádalo o vystoupení
s marimbou. Celkový čas na zaranžování panem učitelem Šimberským a následné secvičení
byl opět šibeniční – 1 měsíc, ale děvčata to zvládla velmi dobře. Naší bývalé žákyni, nyní
studentce teplické konzervatoře Barboře Patákové, hrající kromě 4 paliček i nohou
rolničky :) a Markétě Minářové, spolehlivé interpretce jazzových skladeb a úprav, hrající již
potřetí pro pana Dvořáka, patří velký dík a obdiv! Pravda, letošní zadání bylo více klasicistní
než jazzové, takže i zde je to slyšet. Jazz a latina se dostávají ke slovu až na samém konci.
Setkání to bylo příjemné nejen po hudební stránce, ale i po té společenské.
Mezi přítomnými byl i milý pan převor a ministr kultury Daniel Herman, Dětský sbor ČRo
s Blankou Kulínskou, generální ředitel České filharmonie David Mareček,
zpěvačka Martina Kociánová a další.

Pro zájemce:
Máme k dispozici i videozáznam koncertu (náš čas od 22:35):
https://www.youtube.com/watch?v=0mJsiddOgGw&feature=youtu.be
Zde je i krátká video reportáž:
https://www.youtube.com/watch?v=Z7xMaQ7XW6M

Za uplynulý rok náš dětský sbor SamoHlásek zažil skutečně obdivuhodné množství
premiér. Ať už jde o první samostatný veřejný koncert, první diplom nebo první sborové
soustředění. Poslední zmíněné poprvé je však to hlavní, co ze skupinky dětí, které doposud
pojila pouze každotýdenní zkouška, udělá skutečný sbor.
Vzhledem k tomu, že ve sboru máme žáčky velmi čilé a veselé, tak bylo organizátorům
předem jasné, že nepůjde o žádný wellness víkend. Avšak opak byl nakonec pravdou. Vše
klaplo tak jak má, od vybrání peněz a potřebných souhlasů až po statečné řidiče autobusu
a jejich pohyb po lhotské komunikaci. Jak už to tak na podobných soustředěních bývá, zpěv
byl hlavní součástí celého víkendu. Zpívalo se ve zkušebně, v pokojích, u jídla, na výletě,
u improvizovaného indoorového ohně či při rukodělných pracích a to i přes opakované výzvy
k šetření hlasivek během přestávek. Obranou proti všudy přítomnému zpěvu byla vytvořena
hledací hra. Když už to chvíli vypadalo, že nikdo zpívat nebude, začala si paní učitelka hrát na
klavír doprovod k jedné z našich písní a dětem to nedalo a i při hledání spustily své hlásky.
Jelikož měli někteří páteční nocležníci pocit, že na soustředění budou dělat cokoliv
jen ne spát, rozhodl se organizační tým pro skutečně nabitý sobotní program: zkoušky
dělené i smíšené, výlet s pohybovou vložkou, společné hry a různé pohybové aktivity.
Večerní dětmi vyžadovanou diskotéku nahradil oheň vytvořený z deky a baterek a společný
zpěv s kytarou a klavírem, který vzhledem k vybranému repertoáru sklidil velký úspěch.
Odměnou pro nás dospělé pak bylo dodržení stanovené večerky a ticho.
V neděli už nebylo třeba hlasivky dále unavovat, tak byl pro děti připraven spíše
odpočinkový den se závěrečným koncertem. Při něm jsme přímo před děti posadili ty, co pro
nás celý víkend vařili, smažili, přikládali, loupali apod. Ačkoliv příští soustředění zatím nemá
své datum, už teď je jasné, že bude a že se na něj budeme těšit! A teď hurá do koncertování!

Ještě máme pro vás jedno pozvání na konec března, kdy proběhne setkání bývalých
členů a členek sboru a náš slavnostní koncert. Podrobnosti ještě upřesníme.
Sledujte naše plakáty a internetové stránky…
Těšíme se na vás.

Co všechno už jsme stihli během ledna zažít? Náš kalendář akcí je neustále plný, velká
spousta koncertů, třídních přehrávek, benefiční koncert Diecézní charity Litoměřice, školní
kola všech soutěžních oborů, (kytara, klavír, smyčce).
Do okresního kola postupují tito žáci:

Kytara:
0B. kategorie - Jan Kastl (p.uč. V. Štyvar)
0C. Kategorie - Petra Fedorovičová (p.uč. J. Veselý)
2. kategorie - Martin Háva (p.uč. V. Štyvar)
3. kategorie - Jessica Kabelková (p.uč. M. Roček)

Smyčcové nástroje:
Housle
1.kategorie - Markéta Podlahová (p.uč. M. Roček)
9.kategorie - Sára Korábová (p.uč. M. Roček)
Viola
6.kategorie - Lukáš Kacar (p.uč. M. Roček)

Violoncello
9.kategorie - Marie Puldová (p.uč. J. Šillerová)
9.kategorie - Ludmila Landová (p.uč. J. Šillerová)
9.kategorie - Nikol Loskotová (p.uč. J. Šillerová)

Klavír
0.kategorie
Eliška Melicharová (p.uč. D. Chyňavová)
Johanka Grindlerová (p.uč. D. Chyňavová)
Kristýna Kirschnerová (p.uč. M. Landová)
Evelíne Šikulová (p.uč. S. Pallasová)
1.kategorie
Šimon Matoušek (p.uč. M. Olejár)
Tereza Neužilová (p.uč. A. Pallasová)
Jasmína van Vegchel (p.uč. R. Pallas)
2.kategorie
Jiří Gaku Ziegelheim (p.uč. M. Olejár)
3.kategorie
Jana Neužilová (p.uč. D. Chyňavová)
Magdaléna Pallasová (p.uč. A. Pallasová)

4.kategorie
Tomáš Svoboda (p.uč. M. Frič)
6.kategorie
Daniel Dančo (p.uč. M. Olejár)
7.kategorie
Jakub Hanč (p.uč. D. Chyňavová)
9.kategorie
Kateřina Laryšová (p.uč. M. Landová)
Lukáš Kacar (p.uč. M. Landová)
Marie Puldová (p.uč.Chyňavová)
Markéta Minářová (p.uč. P.Šimberský)
Sára Korábová (p.uč. R. Pallas)
10.kategorie
Adéla Grindlerová (p.uč. D. Chyňavová)

Všem žákům i jejich učitelům srdečně gratulujeme
a postupujícím držíme pěsti do dalšího kola.

1. 1. 2017 nás opustila naše milá paní učitelka

Irmgard Friedlová
Paní Friedlová, byla dlouholetou pedagožkou v hudební škole v Litoměřicích a vychovala velkou spoustu
žáků. Všem předávala svou velkou radost k hudbě a umění. Velká spousta z nich se pak věnovala a věnuje
hudbě profesionálně. Vyučovala nejen hru na příčnou flétnu, ale i na klavír. I v našem pedagogickém sboru
je několik učitelů, které „vychovala“. Byla vždy plná elánu, dobré nálady a předávala nám spoustu energie
svým neutuchajícím humorem.
Všem nám bude moc chybět a její hlas nám bude znít neustále v uších. Vždy, když uslyším příčnou flétnu,
tak ji uvidím. Děkujeme za vše paní učitelko…

