KVĚTEN 2022 • ČÍSLO 4
ZÁKLADNÍ

UMĚLECKÁ

ŠKOLA,

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři školního bulletinu,
vedle uměleckého vzdělávání našich žáků se v
školním

měsících,
přesouvá

role
i

do

roce,

a

základní
oblasti

to

zejména

umělecké

v

tradiční

školy

představování

vystoupení

jako

Glosy žáků a učitelů

opět

Soustřední školních souborů

výsledků

je

Koncert

Nová nahrávka Big bandu

sourozenců, Koncert souborů, orchestrů a sborů,
ale

i

taneční

vystoupení,

výstavy

nebo

třídní

Úspěchy žáků

koncerty jednotlivých učitelů, které mají také
nezaměnitelnou atmosféru. Bez omezení se již
konaly i soutěže žáků základních uměleckých
škol. Pro děti realizujeme i společná soustředění,
mj. pro podporu jejich vzájemných vztahů. Po
přerušované covidové pauze jsme se tak mohli
opět společně setkat při živých vystoupeních bez
omezení.

Vážíme

si

toho,

pro

děti

i

jejich

pedagogy je to velmi důležité. Děkujeme, že je v
uměleckém vzdělávání podporujete!

Vedle výše uvedených akcí pořádáme koncerty i v
rámci projektu ZUŠ Open, který pod Nadačním
fondem

paní

Magdaleny

Kožené

pomáhá

propagovat práci ZUŠek. Ústecký kraj i město
Teplice mají to štěstí, že přivítají vzácné hosty,
patrony tohoto projektu. Těšíme se, že díky jejich
návštěvě

se

4,

jarních

vzdělávací práce široké veřejnosti. Navazujeme na
naše

CHELČICKÉHO

OBSAH

ALEŠ HAJÍČEK

tomto

TEPLICE,

žáci

různých

škol

setkají

na

společných vystoupeních a budou mít možnost
vystoupit před mimořádným publikem.
WWW.ZUSTEPLICE.CZ

Pozvánky na školní akce

P.O.
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VÝSTAVA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
NATÁLIE ŠVEHLOVÁ

Dubnová výstava v botanické zahradě pro nás byla skvělým
zážitkem.
Spojení
výtvarného
umění
s
přírodou
je
neuvěřitelně inspirativní. Proto bylo naše rozhodování, čím
prostor naplnit, naprosto jasné. Žáci se pustili do kreseb
lenochodů ve všech možných lenošících polohách. Džunglí
jsme nechali pokukovat obrovské oči nejrůznějších exotických
i domácích zvířat. A v neposlední řadě jsme přispěli také
ilustracemi, které jsme přetiskli linorytem. Žákovských prací je
na místě samozřejmě ještě mnohem více. Barevná událost,
která nám zpestřila naše jinak „tradiční“ výstavy. Děkujeme za
krásný prostor!

VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU

OTEVŘENÁ ŘEDITELNA
ALEŠ HAJÍČEK

Pokud máte jakékoliv dotazy, náměty či připomínky,
můžete se se mnou setkat v on-line místnosti (odkaz je
v sekci Kontakty na našem webu), a to každé pondělí v
časovém

rozmezí

kontaktovat

i

na

16.45

-

17.30

tel.

417

530

hodin.
938,

Můžete

nebo

mě

e-mailu

reditel@zusteplice.cz a domluvit si i osobní schůzku.
Těším se na setkání!
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PRAGUITARRA CLÁSICA 2022
BOHDANA SANKTUSOVÁ

Po několika letech jsem se se svou žákyní
Růženkou Fujanovou zúčastnila kytarové soutěže
v Praze. I když Růženka několika kytarovými
soutěžemi již prošla, tato byla svou náročností
zatím její největší výzvou. Zde totiž soupeří
kytaristé z Čech i zahraničí a konkurence rok od
roku narůstá.
PRAGuitarra má vysokou úroveň díky perfektní
organizaci i fundované porotě. Čestný předseda je
známý mistr kytarové hry Štěpán Rak a předseda
je Petr Saidl, vynikající sólista a profesor na HAMU
v Praze. Kytarové klání se již tradičně koná
v prostorách Hudebního gymnázia.
Letos byla velká účast a Růženka měla ve své
kategorii dalších 13 kytaristů. Spolu se mnou jí
v hledišti držela palce maminka a sestra. I přes
určitou nervozitu Růženka zahrála krásně a získala
3. cenu a ještě jeden diplom za „mimořádnou
interpretaci skladby Milana Tesaře“. Moc si toho
ceníme!
Pro mě to byl úžasný zážitek, kdy jsem po
covidové době mohla vidět a slyšet mnoho
vynikajících výkonů. Těším se, že někdy příště tuto
soutěž s některým svým žákem navštívím.

GRATULAČNÍ KONCERT
SÁRA ŠTOOSOVÁ

Skvělý zážitek: Rudolfinum s paní učitelkou.
Dne 3. května 2022 jsem měla tu příležitost zúčastnit se se svojí babičkou koncertu k životnímu
jubileu dirigentky Miriam Němcové ve Dvořákově síni Rudolfina. Společný koncert Pražského
filharmonického sboru a Pražské komorní filharmonie byl pro nás obě skvělým zážitkem i
poznáním, kam nás žáky ZUŠ může učení a píle dovést.
Děkuji mé paní učitelce Janě Moravcové i vedení školy ZUŠ Teplice za tuto zkušenost a těším se
na další akce.

Díky příspěvku
zřizovatele školy
(Ústecký kraj)
připravujeme k
otevření nový
taneční sál!
Děkujeme!
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NAHLÉDNUTÍ POD POKLIČKU: BIG BAND ZUŠ TEPLICE TOČÍ VIDEOKLIP
LUKÁŠ ČAJKA

Kdybyste zavítali v sobotu 2. dubna v 9 hodin ráno
před Základní uměleckou školu v Teplicích, nabídl by
se vám pohled na partu 15 mladých, rozesmátých lidí,
kteří kmitají, stěhují nástroje, zvukovou aparaturu a
dohadují se, která skladba je nejtěžší. Co se to děje?
Odpověď je jednoduchá, začíná fáze 1 projektu, který
spustil nějaký nezbedný člen Big bandu ZUŠ Teplice
slovy: „Natočíme si videoklip a dáme ho na Jůtubko.“
V koncertním sále ZUŠ Teplice, jehož akustiku zhodnotil
zvukový mistr Jaroslav Pufler několika tlesknutími a slovy:
„To by šlo“ natočil ansámbl 6 skladeb. Skladby Birdland,
Locked Out Of Heaven, Salsa Nueva, Sway, It´s Not Unusual
a You Raise Me Up jsou mezi členy velmi oblíbené a hráči
na ně chtějí mít vzpomínku i za několik let, kdy třeba již
do bandu docházet nebudou. Po pilné tříhodinové natáčecí
frekvenci
se
dostalo
muzikantům,
panu
zvukaři
i
kapelníkovi zasloužené odměny: sýrové a salámové pizzy
právě přivezené z nedaleké pizzerie. Fáze 1 je úspěšně
dokončena.
Posuneme-li se o měsíc dále, konkrétně do 9. května, můžeme zastihnout ve studiu další odvážné
hudebníky. Tentokrát jsou to zpěváci, kteří dostali šanci zazpívat si, získat nové zkušenosti a nahrát
ke 2 již natočeným písním své vokály. Lukáš Mucha a Lenka Hoová si s nahráváním hravě poradili a
dle jejich výrazů z tváře jsem pochopil, že byli z natáčení nadšeni. Fáze 2, well done.
Co nás čeká dále? Vlastně: „Už jenom natočit ten videoklip“ 😊 Chtěli bychom použít 3 - 4 kamery =
mobilní telefony, točit v koncertním sále, kde Big band ZUŠ Teplice zkouší, na krásné prosklené
kolonádě před Domem kultury Teplice a na terase Zahradního domu. Tešíme se, máme co společně
tvořit, máme cíl. Výsledek naší nezbedné aktivity zhlédnete na Facebooku a Youtube ZUŠ Teplice.
Držte nám palce!

ODPOLEDNÍ KONCERT (VSTUP NA POZVÁNÍ)
úterý 24. května, 15.30 hodin, sál ZUŠ
KONCERT UČITELŮ
středa 25. května od 17.30 hodin, sál ZUŠ
VYSTOUPENÍ NA ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
neděle 29. května, 12.30 hodin, Šanovská mušle
III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
pondělí 30. května, 17.30 hodin, sál ZUŠ
VERNISÁŽE VÝSTAV
pondělí 30. května v 17.00 hod. - Seumeho kaple
středa 1. června v 18.00 hod. - Reg. muzeum
HAPPENING ZUŠ
středa 15. června, 14.30-18.00 h., Zahradní dům
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
neděle 19. června od 17.00 hodin
Krušnohorské divadlo
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SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ
JANA MORAVCOVÁ

Třetí únorový víkend vyjely pěvecké sbory na svoje první soustředění do Jesenice u Rakovníka.
Těšili jsme se, že nacvičíme nové písničky a užijeme volné chvilky v přírodě. V pátek jsme nasedli s
veselou náladou do autobusu a odjeli vstříc novým zážitkům. A že jich bylo! Už v autobusu si každý
našel svého parťáka a cesta nám hezky utekla. Dlouhá objížďka ani nepatrné bloudění pana řidiče
nám nesebralo dobrou náladu :-) Do areálu jsme přijeli se zpožděním, už byla tma. Ale i tak jsme
se šli podívat po okolí k místnímu rybníku. Byl velký vítr a děti byly nadšené z takového
dobrodružství. Po večeři jsme si připravili zkušebny a každý sbor zpíval zvlášť. Večer jsme hráli hry,
soutěžili v jazykolamech a byla to velká sranda. Sobotní ráno jsme zahájili rozcvičkou a vydatnou
snídaní. Celé dopoledne jsme zkoušeli a po obídku a poledním klidu jsme se vydali lesní cestou k
místní raritě - k jesenickému Viklanu. Po procházce a svačině proběhla společná zkouška. Počasí
nám přálo, a tak jsme šli naučnou stezkou – Cestou žuly. Po večeři si všichni užili diskotéku a
tentokrát už se šlo i dříve spát :-) Nedělní rozcvička a zkouška byla trochu volnější a Kimova hra
před obědem se změnila v jeden velký boj. Poslední body mohly děti získat za ochutnání sušeného
cvrčka. To už se ale blížil čas oběda, rozdání cen dětem za jejich snažení při hrách, balení a odjezd
domů. Na soustředění jsme se naučili nejen spousty krásných písniček, které jsme Vám zazpívali na
koncertě v divadle. Vznikla také nová přátelství a už teď se těšíme na další pěvecké soustředění.
Dobrý den, mě se na
soustředění moc líbilo a chtěla
bych tam jet ještě někdy z
velkého sboru jsem si tam i
našla nové kamarádky ✨✨✨
Rozárka Burdová

Dobrý den, já si soustředění užila,
naučili a vylepšili jsme dost písniček
a taky se celkem stmelil kolektiv
sboru😊
Anička Lavičková

Mně se na soustředění moc líbilo, díky tomu jsem se
tam skamarádila s více lidmi ze sboru☺️Byly hezké ty
procházky a líbilo se mi i jak jsme zpívali společně i s
malým sborem.
Vendulka Jilečková

SMYČCOVÝ SOUBOR V JESENICI 6. - 8. 5. 2022
PETRA RÝČOVÁ

Už před rokem jsme byli ve škole připraveni a natěšeni
vynahradit
si
komplikovanou
distanční
souborovku
víkendovými akcemi ať už ve škole, či mimo ni. Naše
historicky první víkendové soustředění se však konalo až
začátkem letošního května v Jesenici. (Nakonec v jiném
termínu a na jiném místě, než se dlouho předem plánovalo,
ale “učitel míní a covid mění”...)
Mým mottem při plánování akce bylo především -“Poznat
se a bavit se!” To se, doufám, splnilo do puntíku. Během
společného
slunečného
víkendu
jsme
poctivě,
ale
přiměřeně zkoušeli nový repertoár na červnový happening
školy. Maximum času jsme byli venku - ať už na hřišti, nebo
v přírodě na výletě. Sobotní večer pak patřil společnému
táboráku až do slunce západu.
Jednoznačně nejoblíbenější činností soustředění kupodivu
nebylo hraní stupnic, ale honičky vždy a všude, když bylo
jen trochu volného času (vedle zkušebny byl velký taneční
sál, byl by hřích ho k pohybu nevyužit). Žáci si tak v nohách
převezli
domů
více
naběhaných
kilometrů,
než
nazkoušených not 😊 Tuším ale, že právě na tohle budou
vzpomínat nejvíce.
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CECÍLIE LADOVÁ
1. MÍSTO
ZOBCOVÁ FLÉTNA
UČ. MARIE VENCOUROVÁ
KOREPETICE M. LOSKOTOVÁ

VOJTA RAKAŠ
1. MÍSTO
SAXOFON
UČ. RADKA KUNČAROVÁ
KOREPETICE
M. LOSKOTOVÁ

ŽÁCI V ÚSTŘEDNÍCH KOLECH
SOUTĚŽE ZUŠ!
PROKOP PARŮŽEK
3. MÍSTO
KLARINET
UČ. LUKÁŠ ČAJKA
KOREPETICE
J. POCHOBRADSKÁ

VERONIKA VOJÁČKOVÁ
ČESTNÉ UZNÁNÍ I. STUPNĚ
PŘÍČNÁ FLÉTNA
UČ. TEREZA ŠLECHTOVÁ
KOREPETICE M. LOSKOTOVÁ

KVĚTEN 2022

JAN PEKÁČ
3. MÍSTO
BICÍ NÁSTROJE
UČ. MICHAL MARTINEC
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