Vážení a milí žáci, rodiče a přátelé školy
jistě jste stejně jako já potěšeni novou podobou našeho občasníku. Svěžího
ducha získal díky Tereze Pisklákové, naší žákyni výtvarného a literárně
dramatického oboru.
V novém čísle našeho občasníku vám nabízíme přehled
informací
o připravovaných akcích a pár ohlédnutí za minulým školním rokem.
Za rokem 2016-2017 se budu ohlížet velmi ráda… Byl to rok plný nádherných
koncertů, výstav a představení. Mnoho žáků bylo úspěšných v soutěžích
a to nejenom v krajských kolech, ale i v těch nejvyšších. V ústředním kole
soutěže ZUŠ podaly úžasné výkony mladé klavíristky Magdaléna Pallasová
a Terezka Neužilová, na violoncello Ludmila Landová. První místo z ústředního
kola svou hrou získal Schizzo band.
Učitelé a žáci naší školy odvedli spoustu práce, dosáhli mnoha úspěchů
a bohatě rozvíjeli kulturní život města. Co víc by si mohl ředitel školy přát…
Přesto si přeji,
aby měli učitelé stále spoustu elánu do práce…
aby se žáci do výuky a na akce školy těšili…
abychom životem školy stále více upevňovali v povědomí široké veřejnosti,
jak moc je umělecké vzdělávání pro společnost a její budoucnost důležité…
Dominika Valešková

Na co se můžeme těšit v novém školním roce…..
Nezrychluj!, sólisté z pěvecké třídy pana učitele Zdeňka Jelena, Junior
band a Schizzo band vystoupí při Vinobraní 2017 15. 9. 2018 v prostorách
nádvoří Hradu…
Koncerty v Divadle K. H. Máchy se budou konat:
15. 11. 2017 Koncert učitelů
20. 12. 2017 Vánoční koncert
14. 3. 2018 Multižánrový koncert
10. 4. 2018 Představení žáků tanečního a literárně dramatického
oboru
23. 5. 2018 Představení žáků hudebního a tanečního oboru
13. 6. 2018 Koncert žáků hudebního oboru
20. 6. 2018 Absolventský koncert
Symfonický vánoční koncert v Domě kultury se uskuteční 12. 12. 2017.
Koncert na Hradě, na kterém vystoupí orchestry i sólisté, se bude konat
25. 4. 2018.
Opět se aktivně zapojíme do projektu Mezinárodní den tance 29. 4. 2018.
Varhanní koncert připravujeme na neděli 17. 6. 2018 od 15 hodin v Kostele
všech svatých v Litoměřicích.
Výstavy výtvarného oboru budou již tradičně v listopadu a v dubnu v Kině Máj
a souhrnná výstava se uskuteční v prostorách Knihovny KHM ve dnech
1. – 31. 5. 2018.
Znovu se přidáme k celorepublikovému projektu ZUŠ OPEN, jehož patronkou
je Magdalena Kožená. Druhý ročník je plánován na čtvrtek 24. 5. 2018.
Na závěr školního roku nemůže chybět již tradiční Zahrada orchestrů,
tentokrát v sobotu 23. 6. 2018.
Interní koncerty v tomto školním roce budou vždy ve středu od 17 hodin:
18. 10., 1. 11., 8. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12. 2017, 10. 1. 2018, 17. 1., 31. 1., 7. 2., 21.
2., 7. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4., 2. 5., 9. 5., 30. 5., 6. 6. 2018

„Ať žijí soutěže…“
Umělecké školy jsou plné talentovaných dětí,
které díky soutěžím mohou získat mnoho
zkušeností a příležitostí k setkání s dalšími
mladými lidmi. Ti nejlepší se mohou dočkat
ocenění a uznání. Soutěže však mohou přinést
i zklamání, když nejsou splněny sny
a naplněny ambice soutěžících. To ale k životu
také patří a umět přijmout prohru je velké
umění.... Ze soutěží si navíc můžeme odnést
nové zkušenosti a zážitky z výkonů ostatních.
V právě začínajícím školním roce jsou
pro žáky ZUŠ připraveny tyto soutěže:

Sólový a komorní zpěv
Školní kolo – 24. 1. 2018
Okresní kolo – 28. 2. 2018
Krajské kolo – 21. 3. 2018 ZUŠ
Hra na dechové nástroje

Ústřední kolo – 27. 29. 4. 2018

Školní kolo – 25. 1. 2018
Okresní kolo – 1. 3. 2018
Krajské kolo - 23. 3. 2018 ZUŠ Litvínov
Ústřední kolo – 3. – 6. 5. 2018 ZUŠ J. Hanuše Praha 6
Hra smyčcových souborů a orchestrů
Krajské kolo – 14. 3. 2018 ZUŠ Štětí
Ústřední kolo – 11. – 12. 5. 2018 ZUŠ Olomouc - Žerotín
Hra na bicí nástroje – sólová a souborová hra
Školní kolo – 26. 1. 2018
Okresní kolo – 2. 3. 2018
Krajské kolo – 27. 3. 2018
Ústřední kolo – 18. – 20. 5. 2018 ZUŠ K. Malicha Holice
Taneční obor
Krajské kolo – 27. 4. 2018, Ú – 1. – 3. 6. 2018 ZUŠ Uherské Hradiště

Neobyčejný školní rok našeho Dramaťáku…
Uplynulý školní rok byl pro dramaťák velmi dynamický. Když místo učitele
Aleše Pařízka nastoupily krátce po pololetí Pavla Boučková a Irena Carkovová,
rozjetý vlak je vezl rychle a bez zastavení dál. Už v září vystoupili studenti
s dialogy a monology na Dni otevřených dveří Divadla K. H. Máchy. Inscenace
Motýli měla svou první reprízu na lodi Cargo Gallery a následně na 7. ročníku
Divadelní benefice ochotnických souborů, divadelní přehlídce v Liberci
a Divadelním pikniku. Právě na Divadelní benefici proběhla v říjnu premiéra
inscenace Jak daleko je daleko – Léto Ludvíčka Adlera, která vznikla na motivy
knihy Arnošta Lustiga Zloděj kufrů. Tato inscenace se následně dočkala
13 repríz, a to jak v Litoměřicích, Terezíně, v pražské synagoze Na Palmovce,
tak i na několika divadelních přehlídkách. Z krajské přehlídky dětského
divadla totiž byla doporučena na celostátní přehlídku do Svitav a odtud až na
mezidruhovou přehlídku amatérského divadla, Jiráskův Hronov, mekku
českých ochotníků. V průběhu roku měla několik repríz i skupinová autorská
inscenace My life – generační výpověď pojatá s nadhledem a humorem nebo
celovečerní inscenace souboru Mladivadlo Sen noci svatojánské. Školní rok je
ale především dobou, kdy inscenace vznikají. Mezi ty nejvýraznější patří
autorské zpracování antické tragédie MédeJá, kterou soubor Mladivadlo hraje
v komorním sálku v Minimaxu, Kafíčko za oponou – komická koláž textů
herečky Marie Doležalové z blogu Kafe a cigárko, pohádková satira podle Jana
Wericha Tři sestry a jeden prsten, inscenace Koralina podle stejnojmenné
knihy, pohádka Pasáček vepřů, dialogické výstupy Rozhodnutí, Kluci – ta
podivná stvoření nebo Herec a herec, abstraktní NukLearní PaLearna,
rozpracovaný projekt dotýkající se velmi silného tématu Institut dokonalé
krásy, stejně jako komorní komedie Pátý pokus se svými skvěle vystavěnými
dialogy. Mladší žáci si vyzkoušeli hrát na ve velkém divadle v rámci akce
knihovny Knížka pro prvňáčka, kde
svou autorskou pohádkou Mach,
Šebestová a kouzelný mikrofon
vnesli humornou atmosféru mezi
malé diváky. Inscenace Chrochtík a
Kvilkalka, plná zpěvu a hravosti
našich nejmladších žáků, byla
obohacením Divadelního pikniku.
Právě Divadelní piknik je každoročně
vyvrcholením celého roku a letos se
rozrostl do rozměru dvoudenní
divadelní přehlídky, v jejímž
průběhu jste mohli vidět 19
nejrůznějších výstupů, například
i neopakovatelnou Impro show.

Spolupráce s tanečním oborem vyvrcholila společným vystoupením v Divadle
K. H. M. představením Chaos a řád a v rámci kulturního dění v regionu jsme
se podíleli ještě na Jarním očistném festivalu, Ploskovických prohlídkách nebo
slavnosti při 130. výročí příjezdu José Rizala do Litoměřic. Recitátorům se letos
také dařilo. Tomáš Hart, Denisa Středová a Adam Krejčí postoupili na celostátní
přehlídky a Jasmínka Van Vegchel, Markétka Husarová, Veronika Zaderlíková
a Petra Vališová předvedly v krajské přehlídce skvělé výkony. Rozrůstá se nám
i množství literárně tvořivých žáků. Se svými autorskými texty vystoupily
mimo jiné Rozálie Vraná, Marie Kašparová, Anna Kaiserová a Eliška
Červenková, která za svůj text získala ocenění v krajské soutěži. Školní rok ale
pro dramaťák skončil až na konci srpna. Vyjeli jsme totiž na třídenní
soustředění do kulturního centra, bývalého statku, v Řehlovicích a intenzivně
zkoumali umělecký směr „site specific“ - autorskou tvorbu inspirovanou
prostorem, specifickým místem a jeho geniem loci, která má rozpětí
od pohybového divadla, přes činohru až třeba k výtvarné či zvukové instalaci.
Lenka Pařízková a Pavla Boučková

Litoměřická letní filharmonie 2017

V dubnu a červnu se konal náš dlouho připravovaný mezinárodní projekt
Litoměřická letní filharmonie 2017. Záštitu nad ním převzal velvyslanec
České republiky ve Spolkové republice Německo Mgr. Tomáš Jan Podivínský.
Vedle našich žáků a učitelů se zapojili také mladí hudebníci a pedagogové
z německých hudebních škol z Drážďan, Míšně, Drážďan, Radebeulu
a Freibergu. Velkou oporou nám byli studenti Konzervatoře Teplice, žák
pražské konzervatoře, žáci ze ZUŠ Libochovice a zpěváci litoměřických
pěveckých sborů – Puellae Cantantes, Syrinx, Singing Friends, Páni kluci
a Cantica Bohemica. Velkému červnovému koncertu předcházelo dubnové
soustředění v německém Colditz. V červnu pak během tříd dnů mladí
hudebníci intenzivně zkoušeli a závěrečný koncert pak byl skvělým zážitkem
pro ně a především diváky, kteří zaplnili litoměřické letní kino. Vynikající
byla spolupráce obou dirigentů, Jiřího Knotte (CZ) a Mathiase Herbiga, kteří
dokázali vytvořit skvělou pracovní
a přátelskou atmosféru. Významným
obohacením koncertu byla účast sólistky opery v Chemnitz Guibee Yang.
D.V.

SamoHlásek rozezní další budovu
Mezitím, co si zpěváci sboru SamoHlásek užívali prázdnin, ztratili doslova
půdu pod nohama. Záhy ji však zase našli, neboť jsme pro sbor vytvořili
úplně novou zkušebnu. Od letošního září se pokusíme co nejliběji rozeznít
chodby zcela jiné budovy. Zatímco chodbami ZUŠ neustále znějí skladby
rozličných stylů a žánrů na nejrůznější hudební nástroje, školy základní
v pozdních odpoledních hodinách mnohdy oněmí. Vybrali jsme si tedy
základní školu 7. ZŠ Havlíčkova (naproti pekárnám), abychom ji obohatili
o tóny dětského zpěvu. V nové učebně na zpěváky čekají mimo pohodlných
židlí také nové klávesy a obrovská nástěnka, kterou co nejdříve zaplníme
společnými zážitky a bláznivými fotografiemi ze života sboru. Pokud chcete
sborový zpěv zažívat s námi, zkoušíme každý čtvrtek od 16:30 do 18:00.
Ještě jednou se pak setkáváme na dělených zkouškách v 15:40 nebo
od 16:30 každé pondělí. Na zahajovací ukázkovou zkoušku se můžete přijít
podívat ve čtvrtek 7. září v 16:30 už do nové zkušebny (boční vchod ZŠ
Havlíčkova – vlevo při vstupu na hřiště).
Jakub Kacar

Naši žáci koncertovali ve Francii
Zatímco ostatní žáci a učitelé se 29. června už chystali na prázdniny,
dvacítka muzikantů z naší ZUŠ vyjížděla s pečlivě nastudovaným
repertoárem na dlouhou cestu do jižní Francie. Čekal nás pobyt u přátel
z hudební školy v Montpellier a náročný gala koncert, který se konal
v katedrále Maguelone. Obrovský prostor, nezvyklá akustika, tři klavírní
křídla na pódiu, nečekaná překvapení a dosti nezvládnutá francouzská
organizace - to vše naši žáci dokázali překonat a podat neskutečně vynikající
a profesionální výkony. Pro nás zcela nevídaný koncert trval více než 5 hodin!
Vystupovat na pódiu v 1 hodinu v noci, to je zážitek, na který Anežka a Lída
Landovy, Kačka Laryšová a Lukáš Kacar jistě nikdy nezapomenou…
Další dny byly již mnohem příjemnější a mohli jsme se za odměnu
kochat krásami Provence: Městečko Arles, plné římských památek, přírodní
park Camargue, přístav Saintes-Maries-de-la-Mer s projížďkou lodí
a koupáním v moři. Večer s tancem a rautem, kde si děti procvičily znalosti
cizích jazyků a ochutnaly neznámé dobroty…Na zpáteční cestě celý den
v Avignonu.
Věřím, že se všem účastníkům zájezd líbil a že budou mít na co
vzpomínat. A na jejich reprezentaci litoměřické ZUŠky v zahraničí můžeme
být právem pyšní.
Marie Landová
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