Pololetník Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov

ROČNÍK III. ČÍSLO 1

Vážení rodiče, milí žáci !
Několik slov v úvodu tohoto čísla. Nejprve
Vás požádám, abyste omluvili mírné zpoždění
ve vydání našeho časopisu. Máme s tím
prostě určité technické potíže, a tak některé
články již nejsou zcela aktuální.
Zároveň chci ale využít tohoto vydání k tomu,
abych Vás srdečně pozval na akce, které bude
naše škola pořádat v závěru školního roku.
Konec roku je vždy hektický, koncertů našich
žáků je mnoho, a proto se omezím pouze na
ty dva největší.
Prvním bude tanečně - hudební představení
Drákula, jímž pokračuje naše úspěšná spolupráce s Musikschulle Chemnitz. Toto představení odehrajeme 5. června od 21:45 na náměstí 1. Máje. Speciálním hostem bude známý herec a pedagog Jan Přeučil. Žáci obou
škol se na představení poctivě připravují a já
věřím, že to bude opět velmi povedené.
Druhým koncertem je již tradiční Letní filharmonie, kterou naše škola pořádá potřetí. Koncert proběhne opět v letním kině 23. 7. od
20:00 hodin a stejně jako v loňském roce budou koncertu předcházet veřejné zkoušky celého orchestru na chomutovském náměstí.
Účast již přislíbili hudebníci z mnoha evropských zemí, a tak je možné stejně jako v předchozím případě očekávat krásný umělecký zážitek.
Karel Žižka, ředitel školy
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Hudební obor
♫ Proč chodíš do hudebního oboru naší ZUŠ?
♫ Na které hodiny se nejvíc těšíš, který předmět tě
nejvíc baví?
♫ Proč sis vybral/a/ právě tento hudební nástroj,
na který hraješ?
♫ Chodíš do hodin nástroje rád/a/ a co nejvíce tě
na hodině baví?
♫ Cvičíš doma sám/sama nebo na výzvu rodičů?

Anketa

Maruška:
♫ Abych se něco nového naučila
♫ Kreslení
♫ Líbí se mi zvuk klavíru. Housle jsou krásné.
♫ Baví mě na klavíru stupnice C dur na houslích
Dětská polka
♫ No jak kdy. Někdy letím ke klavíru jako blesk,
jindy tam letí můj dvouletý bráška.
Matěj:
♫ Protože jsem si ho před šesti lety vybral a chci
umět alespoň trošku hrát na hudební nástroj.
♫ Na housle a hudební nauku.
♫ Protože se mi nejvíce líbí.
♫ Ano, hraní přednesů.
♫ Obvykle sám, někdy však na výzvu rodičů.
Alex:
♫ Abych se přiučil o hudbě a užil si hraní
♫ Baví mě hra na violoncello a soubor.
♫ Přišel mi zajímavý a mnoho lidí na cello nehraje.
♫ Ano, baví mě na ní všechno.
♫ Sám a denně.
Eliška:
♫ Protože mě sem přihlásili rodiče.
♫ Nejvíce se těším na housle, soubor a dramaťák.
♫ Protože už jiný volný nebyl, ale baví mě.
♫ Ano, chodím na ně ráda a hraní mě baví.
♫ Někdy sama, někdy na výzvu rodičů.
Petr:
♫ Abych se něco naučil.
♫ Na hodiny houslí.
♫ Nevím, vybrala mi ho mamka.
♫ Nejvíce mě baví hraní.
♫ Cvičím s dědou a mamkou.
Patrik:
♫ Protože jsem byl na koncertě a líbilo se mi to.
♫ Housle solo.
♫ Protože housle se mi líbí.
♫ Chodím rád a baví mě, když hrajeme.
♫ Z rodiči.

Odpovídají žáci z Přípravného houslového
souboru
Adélka
♫ Protože mě baví housle.
♫ Na housle.
♫ Protože jsem chtěla.
♫ Chodím na hodinu ráda, písničky mě baví.
♫ Někdy sama
Matouš:
♫ Abych se naučil hrát na nějaký hudební nástroj.
♫ Nejvíce se těším na a asi mě nejvíce baví.
♫ Nevím.
♫ Někdy jdu i nerad a nejvíce mě baví, když hrajeme všichni společně na souboru.
♫ Cvičím sám, ale málo. Když nehraju vůbec, tak
se mamka zlobí.
Honza
♫ Protože mě to baví
♫ Na housle, soubor
♫ Protože můj bratr hrál na housle a bylo to hezký
♫ Ano, chodím.
♫ Sám
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Vánoční koncert

Pohádkový motiv měl Vánoční koncert ZUŠ.
Toto téma perfektně zpracovali žáci hudebního, tanečního, literárně-dramatického i výtvarného
oboru.‘‘Škola pořádá tyto velké přehlídky v pravidelném půlročním intervalu jako završení určitého období.
Tento koncert je pak vždy koncipován tak, aby diváci viděli průřez práce žáků ze všech čtyř
vyučovacích oborů“ uvedl ředitel ZUŠ Karel Žižka.
Návštěvníci kromě pěveckých vystoupení a tance zhlédli také velmi zajímavou bleskovou kresbu na krátký hudební podklad.

Reakce na Vánoční koncert

Poděkování p. uč. Lenky Novákové

Ještě jednou moc děkujeme za včerejší
krásné odpoledne. Bylo to opravdu krásné,
vaše škola má plno talentů. Jste všichni moc
šikovní a opravdu vám všem patří velký dík
a obdiv. Nedá se to ani popsat, jak jsme se
všichni cítili, když jsme viděli ty zpěvačky,
tanečníky, muzikanty, výtvarníky. Plno práce
muselo být i s úchvatnou výzdobou, nazvučením, osvětlením, prostě se vším. Ani si to
neumíme představit, kolik času a nervů toto
vše stálo. Ve finále ale musíte být moc hrdí a
spokojení, protože výsledek vaší společné
práce a dřiny stál za to. Ještě jednou vám
všem moc děkujeme, máme na co vzpomínat.

Ráda bych poděkovala několika svým žákům - klavíristům, kteří mi ochotně pomáhali s vystoupením
Kreativní školičky na Vánočním koncertě v divadle.
Jana Mobiusová si zaslouží obrovský dík, protože
mě a čtyřletým dětem věnovala spoustu svého volného času. Jako baletka (je žákyní třídy P. Sauerové) mi pomáhala s krátkými choreografiemi dětí a
chodila pravidelně na zkoušky.
Marek Šmíd zahrál veškerý klavírní part a také chodil na víkendové zkoušky. Víkendových zkoušek a
celého vystoupení se dále účastnili - Laura Mašková, Valentina Matzuzzi, Filip Franta a Lenka Willheimová. Jsem šťastná, že mám tak skvělou partu a
ještě jednou děkuji.
Můj velký dík také samozřejmě patří všem rodičům,
kteří mi pomáhali s dětmi, vozili je na víkendové
zkoušky a podpořili mě vlídným slovem.

děkujeme Výbochová
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Rok české hudby - hudební výročí
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - 450. výročí narození

1564 - 1621
popraven na Staroměstském
náměstí

Byl šlechticem, s mnoha renesančními zájmy a aktivitami
(cestování, sport, dvorské úřady, umění). Jeho dochovaná díla:
pětihlasá Missa super Dolorosi Martir, moteto Qui confidunt in Domino, čtyřhlasá píseň Maria Kron prozrazují nevšední talent a technickou
suverenitu. Od svých dvanácti do dvaceti let pobýval Kryštof na zámku
Ambras nedaleko Innsbrucku u dvora Ferdinanda Tyrolského. Zde se
mu dostalo vynikajícího vzdělání a vychování a mohl rozvíjet i své
umělecké, zejména hudební vlohy. Po návratu do Čech sbíral Kryštof
několik let další zkušenosti, tentokrát vojenské, ve válce v Uhrách proti
Turkům.
Kryštof Harant je hodnocen jako jeden z našich nejvýraznějších
hudebních skladatelů období pozdní renesance. Na peckovském hradě měl Kryštof Harant pravděpodobně vlastní orchestr, se kterým své
skladby uváděl pro širší publikum. Od roku 1993 na Pecce každý druhý rok probíhají Harantovské slavnosti historického zpěvu - nesoutěžní
přehlídka zaměřená na českou hudbu období renesance.

Josef Suk - 140. výročí narození
Jeho hudební talent se rozvíjel v rodinném prostředí
učitelské rodiny v Křečovicích na Benešovsku tak úspěšně, že
byl přijat ve svých jedenácti letech na konzervatoř. Studoval tu
housle, teorii a skladbu. Konzervatoř absolvoval jako osmnáctiletý v roce 1892. Na studia na konzervatoři ho připravoval jeho
otec, „kantor“ venkovské školy a regenschori místního kostela v
Křečovicích u Sedlčan. Suk byl znám jako měkký a citově založený člověk, plný vřelosti k druhým lidem, což jsou vlastnosti,
které se také odrážejí v jeho tvorbě.
V roce 1892 došlo v Sukově životě k události, která velice ovlivnila jeho další život: vzniklo České kvarteto, jehož sekundistou byl Josef Suk. Kvarteto si záhy vydobylo uznání a slávu
doma i v cizině. S tím ovšem souviselo, že většinu roku bylo na
koncertních cestách po celé Evropě – a Suk pak mohl komponovat hlavně až po skončení koncertní sezony, v létě v rodných
Křečovicích.
1. května 1904 zemřel náhle Antonín Dvořák, Sukův
někdejší učitel a potom i tchán. O rok později zemřela i Sukova
manželka, Dvořákova dcera Otilka. Hluboce zdrcen vytvořil Suk
mohutnou Symfonii Asrael, op. 27 (1906), nazvanou podle anděla smrti východních náboženství, odkud tehdy tato tradice
pronikla i do evropského kulturního prostředí; symfonie je věnována „Vznešené památce Dvořákově a Otilčině“. Tvoří první
skladbu jakési tetralogie, inspirované Sukovým životem: Pohádka léta, Zrání (název podle básně Antonína Sovy –
zamyšlení nad životem), Epilog.
Dílo: Serenáda Es-dur, op. 6 (1892) pro smyčcový orchestr , Fantazie g-moll pro housle a orchestr , V nový život ,
Radúz a Mahulena, pro klavír: Nálady, Vesnická serenáda atd.

4. 1. 1874 - 29. 5. 1935
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Oklep - to jsme my
Na ZUŠ v Chomutově působí bubenický soubor „OKLEP“, při ZUŠ pod vedením p. uč. Vlastimila Fridricha. Oklep se zúčastnil a byl pozván na akce, které pořádaly jednotlivé organizace v Chomutově.
V prvním pololetí školního roku 2013 - 2014 se skupina Oklep zúčastnila několika akcí.
Například: tradičně již třetího ročníku festivalu „ BAREVNÁ PLANETA“, který je věnován národnostním menšinám žijících v okrese Chomutov. Oklep zahrál i na festivalu „ŽIJEME TADY“ zaměřeném
na začleňování handicapovaných dětí a dospělých do běžné společnosti.
12. září se skupina Oklep představila veřejnosti v Atriu Městské knihovny, kde ukázala něco ze své
vlastní produkce. Oklep hrál také na sportovním dni dětí z celého Ústeckého kraje, který se konal na
novém letním stadionu 25. září. Soubor Oklep byl rovněž pozván na třetí ročník festivalu „ JABLEČNÝ DEN“ pořádaný v prostorách zámeckého parku v Krásném Dvoře 5. Října. Při udílení cen na protidrogové akci s názvem „ SPRÁVNÝM SMĚREM“ byli naši bubeníci na zahájení této události.
6. prosince vystoupila skupina tradičně na náměstí 1. Máje, kde se konaly předvánoční koncerty různých stylů a žánrů.

Bubeníci v praxi 2013
Při sledování práce svých žáků, jsem si uvědomil, že by bylo dobré předvést výsledky této práce veřejnosti. Předvést, co se naučili, co již umí a jaké dělají pokroky. Rozhodl jsem se tedy pro ně uspořádat
malý festival bubeníků ZUŠ.
Po poradě s panem ředitelem jsme se dohodli, že se tento nápad uskuteční pro širší veřejnost
v prostorách klubu Kulisárna.
Jednotliví žáci zahráli svá sóla na bicí soupravu a poté pozvali své kamarády, s kterými už hrají
v různých kapelách.
Představili se v mnoha hudebních žánrech - rockových, funkových či swingových.
Jako host vystoupila na závěr skupina „ FACES ARE FICTION“ z Mostu.
Pro nás bylo velké překvapení, že tento první festivalový ročník navštívilo tolik diváků všech věkových
kategorií. Že bude plný klub jsme skutečně neočekávali. Ze strany mých kolegů a profesorů
z konzervatoře nám bylo doporučeno,
abychom v pořádání tohoto festivalu pokračovali a aby se stal tradicí.

Vlastimil Fridrich
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Koncert Terezie a Jana Veselého
Koncertní sál Základní umělecké školy T. G. Masaryka se v pondělí 2. prosince zaplnil do posledního místa.
Žák klavírního oddělení Jan Veselý se představil již na druhém
samostatném koncertě.
Tentokrát si pozval k spoluúčinkování skvělou mladou zpěvačku
známou z mnoha vystoupení po celé republice Terezii Kůrkovou.
Klavírní doprovod ke všem písním si pro tento nástroj upravil sám,
sólové skladby zazněly v originále.
Výtěžek z koncertu byl věnován nemocné šestileté Daniele z Chomutova.
Obdiv a uznání projevili posluchači dlouhotrvajícím potleskem a
povstáním a vynutili si i přídavek.
Zájemci o připomenutí koncertu najdou skladby i písně na internetovém portálu www.youtube.com pod zadáním jména Jan Veselý Piano.
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Vánoční koncerty
Dne 10. a 11. prosince 2013 se v sále ZUŠ uskutečnily vánoční koncerty, na kterých vystoupili všichni
žáci ze tříd p.uč. Mgr.Taťány Černé a p.uč. Mgr.Aleny Kožené. Posluchači měli možnost vyslechnout
skladby v podání mladých klavíristů a flétnistů. Žáci z PHV a prvních ročníků zahráli koledy či lidové
písně, starší žáci vystoupili se skladbami z oblasti vážné a moderní hudby. Nechyběla ani skladba od
Rolfa Lovlanda „Song from a secret garden“ v podání obou paní učitelek. Odměnou všem účinkujícím
byl potlesk jejich blízkých a kamarádů.
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Literárně dramatický obor
Již čtvrtým rokem se snažíme pracovat s prvky dramatické výchovy, rozvíjející u dětí především kompetence, které se přímo váží na poznávání divadelního umění jako tvůrčího procesu a specifického poznávání světa. Žáci se učí orientovat v žánrech dramatického umění a snaží se porozumět
zásadám mezilidské komunikace a chápat vazbu mezi vnitřním prožíváním a vnějším chováním a to
prostřednictvím dramatických her a situačních scének. Pracují ve skupině, aktivně se účastní společenské tvorby, dokončují ji a prezentují. Využívají základní prostředky dramatické a divadelní práce
k uměleckému sdělení a komunikaci s diváky. A to vše v tvůrčím procesu, který vede žáky k tomu, aby
byli aktivními a tvořivými lidmi a také kultivovanými a vnímavými diváky. Přirozenou součástí jsou také
diskuse – v roli i mimo ni, při nichž se žáci učí vhodně argumentovat a obhajovat své názory. K dramatické výchově rovněž patří práce s různými typy textů a záznamů (včetně textů uměleckých) a jejich
aktivní interpretace (nikoli mechanická reprodukce), zvládání gestikulace, nonverbální i verbální komunikace. Základní podmínkou výuky dramatické výchovy a většiny aktivit je spolupráce s ostatními lidmi.
Cíleně pracují s konflikty a vede žáky k experimentaci s jejich různými řešeními. Rozvíjejí tím svoji empatii, uvědomují si, že na tutéž situaci a tentýž konflikt mohou být různé pohledy a názory. Tím si žáci
uvědomují zodpovědnost za svá rozhodnutí, jsou vedeni k tomu výsledky svých činů hodnotit. Učí se
přijímat kritiku a adekvátně na ni reagovat. Samozřejmou součástí dramatické výchovy je práce
s náměty a tématy, které se týkají mezilidských vztahů. V průběhu celého roku se děti naučí spoustu
dramatických her a v rolové hře jednat za různé postavy. Mají možnost formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory, naslouchat názorům druhých lidí.

V letošním roce pracují s hudebním pohádkovým příběhem „Jak přišli kováři k měchu“ z knihy
„Chytrému napověz“ od Boženy Šimkové, kde roli kováře ztvárnil Jan Dvořák, budoucí student Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka v Praze. Příběh je provázen písničkami, jejichž hudební
podklad pro nás připravil pan učitel ZUŠ Petr Ernst. Dne 24. 11. 2013 vystoupily děti na nesoutěžní
divadelní přehlídce „Krušnohorské Dradidlo“ v Litvínově, 25. 11. 2013 v základní umělecké škole, pro
děti všech mateřských škol v Chomutově. Dne 26. 2. 2014 vystoupí pro veřejnost v ZUŠ a dne 8. 3.
2014 k Mezinárodnímu dni žen ve Výsluní.
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S mladšími dětmi pracujeme na společném tématu „Afrika“, kde se snažíme uplatnit všechny
prvky dramatické výchovy, které podněcují spontánní dětský projev. Děti se ve volně vymyšleném příběhu setkávají s různými lidskými jedinci v různých situacích a společně vytvářejí jednoduchý děj. Zařazujeme také jednoduché rytmické hry a spojení pohybu s hudbou. Na ukázku naší společné práce se
můžete těšit v květnu 2014.

V létě vyjíždíme na letní tábor, kde příběhy hrajeme ostatním dětem.
V dalším školním roce 2014/2015 přivítáme děti od 5let s dlouhodobým zájmem o tento obor. Těšíme
se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.
Lenčéšová Eva, Žižková Romana
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Jan Dvořák
Jmenuji se Jan Dvořák, narodil jsem se 23. 12. 1998 a bydlím
v Chomutově. Jsem žákem základní školy a také Základní umělecké školy T. G. Masaryka.
Již od malička jsem velice rád zpíval a byl jsem, jak se říká,
komediant. Když jsem začal přemýšlet o tom, čím bych vlastně
chtěl být, nemohl jsem se rozhodnout, zda u mě převažuje láska
k divadlu či hudbě. Pomohlo mi zjištění, že se dá studovat hudebně
dramatické umění se zaměřením na muzikál na Konzervatoři a
Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v Praze, kde mohu uplatnit
své zájmy i nadání a skloubit herectví s hudbou. Bylo rozhodnuto.
Není potřeba čekat na vysokoškolská studia, abych se mohl věnovat tomu, co mě baví v rámci školy, ale mohu začít rozvíjením a
vzděláváním se v dané oblasti hned.
Od malička navštěvuji pěvecké, divadelní, hudební kroužky a
hru na kytaru. Byl jsem členem divadelního spolku „Nahoď“.
V současné době jsem členem vokálně instrumentální skupiny
BlueKIWI. V Základní umělecké škole T. G. Masaryka navštěvuji
literárně dramatický, taneční a pěvecký obor. S taneční skupinou
Dundrdance hraji v představeních Piráti z Karibiku a Drákula. Nyní
se podílím na přípravě muzikálu Krysař pod vedením Barbory Novákové, studentky Konzervatoře Jaroslava Ježka. V literárně dramatickém oboru jsem ztvárnil hlavní postavu známé pohádky „Jak přišli kováři k měchu“
Mé zkušenosti a zájmy sahají též mimo divadelní prkna. Vzhledem k tomu, že rád pracuji v kolektivu
a pomáhám druhým, přijal jsem s velkou radostí nabídku stát se součástí PEER PROGRAMU na ZŠ
Březenecká. Hlavním úkolem PEER PROGRAMU bylo předávat vrstevníkům informace, týkající se
problematiky kyberšikany, rizikového chování, vztahů mezi lidmi tak, aby i moji spolužáci věděli, jak se
například bránit proti kyberšikaně, nebo jak jí předcházet.
Jelikož jsem soutěživý typ a mám rád úspěch, zúčastňoval jsem se často různých pěveckých, recitačních a kytarových soutěží (Chomutovský skřivánek, Dětská písnička, Portička Osek, Porta Praha,
Zlatá struna Plzeň, Mladá píseň Chomutov, Čenda hledá supertalent, Dětská scéna Chomutov).
Ocenění mám více, ale největší radost jsem měl v roce 2012 z 1. místa za duet na Chomutovském
skřivánkovi a z ceny Objev Mladé písně Chomutov. V roce 2013 z 1. místa na Zlaté struně v Plzni a z
ceny Diváka na Mladé písni v Chomutově. V roce 2014 jsem získal na Zlaté struně v Plzni Cenu diváka.
Na závěr bych chtěl velice poděkovat všem, kteří mě na mé cestě k úspěchu inspirovali a připravili
ke zkouškám na Konzervatoř a vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka v Praze.
Byl jsem úspěšně přijat a tímto děkuji mým skvělým učitelkám ze Základní umělecké školy T. G.
Masaryka v Chomutově Martině Hoštové (populární zpěv), Světlaně Dundrové (tanec), Romaně Žižkové a Evě Lenčéšové (LDO) a také Báře Novákové, studentce Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze.
Rád bych se věnoval tomu, co mám opravdu rád.
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Rozhovor s klavíristou Liborem Drexlerem
V klavírní třídě p. učitelky Jany Justýnové
si letos úspěšně vedl Libor Drexler, žák 4.
ročníku. Je mu 10 let a chodí do 5. třídy. Letos zvítězil ve školním kole soutěže ve hře na
klavír. Vzhledem k tomu, že je tato soutěž
postupová, připravuje se na okresní kolo,
které se bude konat 21. 2. v Jirkovské ZUŠ.
Pí učitelka: “Libore, kdo tě do ZUŠ přihlásil?“
Libor: “Přihlásili mě rodiče, do přípravky
jsem nechodil a hned jsem začal v první třídě
hrát na klavír.“
Pí učitelka: „ A proč hra na klavír ?“
Libor: “Mám doma klavír a občas jsem si na
něj zahrál. Hraje i tatínek a tak bych chtěl hrát tak jako on.“
Pí učitelka: „Chodíš u nás i do jiných oborů?“
Libor: „Ne, chodím pouze na klavír a hraji také v Malém jazzovém orchestru a p. uč. Eisenhammera.“
Pí učitelka: „Co bys chtěl dokázat?“
Libor: “Chtěl bych vyhrát i v okresním kole a taky bych chtěl hrát s klukama v nějaké kapele.“
Pí učitelka: „Jak často cvičíš?“
Libor: „Cvičím 1,5 hodiny denně a skladby, které jsem dostal, mě baví. Mnoho nového jsem se na nich
naučil.“
Pí učitelka: „Tak ti fandím, ať se ti obě skladby povedou a nezradí tě paměť.“
Poznámka: V době vydání tohoto časopisu bude již o výsledku soutěže rozhodnuto.
Jana Justýnová – učitelka

Taneční oddělené pro Vás připravuje
Srdečně zveme rodiče a přátele tanečního umění na připravované akce, do kterých vkládáme
svoje umělecké úsilí a celé srdce.
5. 5. Krysař - Městské divadlo 17: 00H Dramaturgicky zpracováno podle Viktora
Dyka a úpravy písní Daniela Landy připravuje Barbora Nováková /absolventka
Konzervatoře Jaroslava Ježka a naše bývalá žákyně/
11. 5. Chemnitz - Gala večer - Spolupráce s TEQUILA BANDEM
5. 6. Drákula - Multižánrový festival Otevřeno - Náměstí 1. Máje 22:00 - Tanečně zpracováno podle knižní předlohy Brama Stokera. Hudební zpracování orchestr Ponticello a partnerská Musikschule Chemnitz
6. 6. Drákula - Chemnitz
8. 6. Drákula - Drážďany
10. 6. Závěrečné představení Petry Sauerové a Absolventské práce žáků TO
- Městské divadlo - 17:00
10. 6. Šípková Růženka - Městské divadlo - 18:00 tančí žáci TO Světlany
Dundrové na hudbu P. I. Čajkovského

Další zajímavé akce naší ZUŠ
PREZENTACE ŽÁKŮ ZUŠ
14. 5. 2014 od 12:00 do 18:00
OC Chomutovka - Chomutov
Vystoupení žáků ZUŠ před OC Chomutovka ( při nepříznivém počasí bude prezentace žáků přesunuta na den
21.5.2014 )
REPREZENTAČNÍ DEN a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ CHOMUTOV
19. 5. 2014
ZUŠ Chomutov - nám. T.G. Masaryka 1626

Přijďte se podívat do prostor naší školy.
HRAJEME SI PRO RADOST
20. 5. 2014
Sál ZUŠ - Koncert smyčcového oddělení 18:00
CELLISSIMO
21. 5. 2014
Sál ZUŠ začátek koncertu 18:00
KLAVÍRNÍ KONCERT „BLACK SISTERS“
28. 5. 2014
Sál ZUŠ začátek koncertu 18:00

Anketa o nejlepší název časopisu
Vítěz ankety o nejlepší název školního časopisu
vyhrává Tereza Dvořáčková ze třídy p. uč. Světlany Dundrové.
Gratulujeme

