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Milí žáci, vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vám všem s mírným zpožděním popřál klidný a úspěšný školní rok
2016/17 a aby Vám naše škola plnila přání, pro která jste k nám vstupovali.
Karel Žižka, ředitel školy

Gratulujeme všem oceněným žákům za školní rok 2015/2016
Nině Schwarzové za úspěch v soutěži ve hře na EKN, Tereze Novotné, Janu Koubovi,
Anežce Bečkové a Petře Touškové za vzornou reprezentaci školy na projektu žáků ZUŠ s
Českou filharmonií.
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LADA BEČKOVÁ - ZPĚV
♫ Na jakou hudební školu jste chodila,
kde jste studovala a odkdy v ZUŠ vyučujete?
Mojí největší hudební školou byla má rodina,
kde se od malička zpívalo. V jednom sboru nás
byly dokonce tři generace a tato situace se opět
opakuje. Babička, maminka a dcery.
Po celý svůj život od 3 let jsem navštěvovala
různé sbory – nejprve školkové, pak následoval
Jirkovský dětský sbor pod vedením Jaroslava
Cyruse a následně Petra Ježila.
Na střední škole jsem byla členkou sboru při
SPgŠ v Litoměřicích, s nímž jsme natočili i mnohá CD a za dob hlubokého totalismu jezdili i do
zahraničí. Pokračovala jsem ve Vysokoškolském sboru Jihočeské Univerzity pod vedením
doc. Jiřího Fuchse – jehož sboristky byly zároveň vedeny jím samotným na katedře HV
v hlasové výchově individuálně, takže byl díky
tomu velmi profesionální.
Dnes díky získaným zkušenostem jezdím sborům pomáhat jako hlasová poradkyně. Sborů ve
kterých jsem zpívala či zpívám je mnoho. Co se
hudby týče vystudovala jsem konzervatoř
v Teplicích. V ZUŠ Dubí jsem začala pracovat
před 7 lety a učím tam dodnes. Zároveň jsem
učila v Klášterci nad Ohří a nyní se ocitám profesně zde v Chomutově, kde to velmi dobře
znám, díky své dceři – houslistce.

♫ Jak jste se dostala k hudbě a kdo Vás
k ní přivedl?
Jak už jsem psala, v hudbě jsem vyrůstala. Byla
jsem dítě, které bylo od malička na koncertech.
Vzhledem ke své velikosti vzrůstem jsem působila v Ženském komorním sboru Jirkov již od
12 let. Hudba byla vždy mou součástí a neumím
si život bez ní představit. Obdivuji každého, kdo
v dnešní uhoněné době dokáže věnovat čas
takovýmto hodnotám.

♫ Chtěla jste být vždy učitelkou? Pokud ne, kdy
nastal ten zásadní zlom?
Jako malá holčička jsem si přála být baletkou, pak letuškou. Při rozhodování o střední škole to bohužel bylo jednoduché, neboť můj zdravotní stav neumožňoval nástup
na školu, kterou jsem si přála a proto jsem musela zvolit
ze dvou škol, které byly vybrány někým zcela jiným než
mnou.
Učit? Ano, vždy jsem chtěla učit. Nikdy by mě ale nenapadlo, že bych mohla dospět k poslání učit zpěv. Vždy
jsem chtěla (snad jako každý) to, co jsem mít nemohla, a
to učit na prvním stupni ZŠ. Měla jsem tu možnost si tuto
profesi vyzkoušet a je krásná stejně jako učit zpěv. Je
radost vidět jak děti kvetou pod Vašima rukama

♫ Co Vás na učení baví?
Kreativita, úsměvy dětí, mít tu možnost vést – ukazovat
směr, přičemž dojít k cíli si musí každý sám. Vidět ty jiskřičky v očích, když se něco podaří! Baví mě nakazit další lidi nadšením pro rozdávání radosti zpěvem.

Vydání V. Ročník II.

♫ Máte nějaký hudební vzor?
Jé je! Hudebních vzorů mám spoustu! Například Miroslava Česarová, Ellina Garanča, Cecilia Bartoli atd.
A pořád nacházím další a další!

♫ Co Vám dělá v životě radost, jaké máte koníčky?

Radost v životě mi dělá má dcera, je to to nejlepší co
mě v životě potkalo.
Koníčky? Kromě zpěvu momentálně v Collegiu hor♫ Jaké máte plány se svými žáky?
tensis a Trautzlově umělecké společnosti, plavání,
Být jim nejen učitelkou, ale i vůdcem, přítelem, prostě procházky, jízda na kole, kolečkové brusle, ale také si
takovou tou „kvočnou“, která opatrovává svá kuřátka a ráda čtu a rozvíjím sama sebe různými kurzy.
chce pro ně to nejlepší, co ze sebe může dát.

♫ Jakou hudbu ráda posloucháte?
Ráda poslouchám cokoliv co nemá přespříliš decibelů. Velice ráda mám klasickou hudbu ať instrumentální
či vokální. Ráda si zajdu i na muzikál, miluji starou
muziku, z moderních např. David Guetta, Adele, Sia.

♫ Jak se Vám líbí u nás v ZUŠ?
Líbí se mi tu moc. Jsou tu dobří lidé, usměvavý kolektiv, mám krásnou prostornou třídu, velmi vstřícné nadřízené a také spousty možností rozvíjet sebe i své
okolí. Jsem v místě bydliště mám vše blízko. Jediné
co tu není vyřešené je parkování – asi budu muset
jezdit na kole nebo chodit pěšky.

♫ Máte nějaké motto?

„Největší dárek, který můžete
někomu dát je Váš čas, Vaše
pozornost a Vaše láska.“

HUDEBNÍ KŘÍŽOVKA
V každém řádku musíte vyluštit přesmyčku. Po doplnění
všech slov vyber písmenka z
koleček a vylušti tajenku
(opět přesmyčka)

detskestranky.cz
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DANA VAJCOVÁ - ZOBCOVÁ FLÉTNA, TRUBKA
♫ Na jakou hudební školu jste chodila,
kde jste studovala a odkdy v ZUŠ vyučujete?
Moje první krůčky v hudbě začaly tehdy na Lidové škole umění v Klášterci nad Ohří. Muzika
mě bavila a tak jsem se po třech letech pod vedením mého pana učitele připravila na přijímací
zkoušky na Konzervatoř v Teplicích, kam mě
také přijali. V roce 1994 jsem se do Klášterce
nad Ohří vrátila do hudební školy už ne jako
žákyně, ale kolegyně.

♫ Jak jste se dostala k hudbě a kdo Vás k ní
přivedl?
Každý rok na Štědrý den můj otec vybalil housle
a hrál nám u stromečku koledy. Bylo to skoro
jako v té vánoční písni: „ Jednou v roce na Vánoce strejda housle popadne….“ :-) nelinuly se
z nich tóny záhadné, ale hezká muzika, kterou
jsem také chtěla umět.

♫ Chtěla jste být vždy učitelkou? Pokud
ne, kdy nastal ten zásadní zlom?
Asi jako většina studentů Konzervatoře má plány, že po studiích bude hrát, tak i já jsem měla
tento sen. Hned po škole jsem udělala konkurz
do orchestru Krušnohorského divadla
v Teplicích. Za dva roky divadlo zavřeli a byl
vypsán konkurz do lázeňského orchestru ve
Františkových Lázních. Když jsem si pořádně
přečetla smlouvu, zjistila jsem, že bych byla
příliš svázaná a rozhodla jsem se opustit hraní
v orchestru, vrátit se domů a zkusit učit děti hrát
na trubku a zobcovou flétnu. Hraní jsem úplně
na hřebík nepověsila a při práci v hudební škole
jsem ještě stíhala hrát v různých kapelách a
souborech. To mi zůstalo do dnes.

♫ Co Vás na učení baví?
Mám ráda děti a nejen je, ale všechny, kteří mají chuť se
naučit hrát na nástroj nebo se věnovat hudbě. Raduji se
z každého krůčku, hlavně z radosti když se dostaví
úspěch. A snad největší odměna je vidět, že i po dlouhých letech co opustili školu stále hrají a zakládají své
kapely a soubory…

♫ Máte nějaký hudební vzor?
Mým největším vzorem byl francouzský trumpetista, jeden z nejvýznamnějších 20. století Maurice André.

♫ Jaké máte plány se svými žáky?
Nerada plánuji. Přála bych si, abychom si s žáky rozuměli
a společně tvořili muziku, která nás bude bavit. Důležité
je rozšířit si nejen obzory, ale především si vytvořit vztah
k hudbě.
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♫ Jakou hudbu ráda posloucháte?
Přiznám se, že poslední dobou mám nejraději ticho J, i
když si život bez hudby neumím představit. Když se
nad tím zamyslím, mám ráda každou hudbu. Nemám
ráda rozdělení na hudbu dobrou a špatnou.

♫ Jak se Vám líbí u nás v ZUŠ?

♫ Co Vám dělá v životě radost, jaké máte koníčky?
Všechny mé koníčky se točí kolem hudby. Není divu,
mám ji ráda a když jí dobře tvoří ta správná parta, tak je
to zážitek a obrovská radost.

♫ Máte nějaké motto?

Motto bych si teď musela nějaké vymyslet, a to nechci.
Jsem tady velmi krátce, ale všichni kolegové, včetně
vedení školy, jsou velmi milí. Věřím, že si budeme rozu- Spíš přání: Mít každý den důvod se smát, protože kdo
se směje opravdově, je šťastný.
mět a společně tvořit.

„Mít každý den důvod se smát,
protože kdo se směje opravdově,
je šťastný.“
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COLDIC 2016
Letos v létě proběhla tradičně Letní hudební akademie naučil přímo s našimi nástroji v rukách, složit improvina zámku Colditz.
zací, novou vlastní společnou skladbu. Taneční
workshop připravil na tři orchestrální skladby, krásné
Již po šesté odjelo 19 dětí z hudebního oboru naší
školy za hranice republiky na Česko - Německý tábor. taneční choreografie. A kreativní dílny letos nabídly
výrobu kostýmů a malování mandal. Jedno odpoledne
Město Colditz leží asi hodinu a půl daleko od Chem- jsme měli i přednášku o středověké hudbě. Zavítal za
nitz, kde jsme do autobusu naložili zhruba 25 němec- námi na pár dní i cirkusový artista, který nás učil různé
kých muzikantů, a vydali se společně směrem k našim i akrobatické kousky. Večer vždy končil společným
pravidelným hudebním prázdninám. Ve stejnojmenném povídáním, letos na téma čas. Co je to čas? Kolik máměstě Colditz, máme nádherné ubytování přímo na me vlastně času? Jak ho rádi trávíme? Děláme ve
zámku. Zde je i jídelna, ve které skvěle vaří náš stejný, svém čase vůbec to, co chceme? Co bychom chtěli a
stále milý pan kuchař. V areálu zámku je z části upra- mohli změnit? Kdo nám nejvíce krade náš čas? Mezi
vená i hudební akademie, kde máme k dispozici různé českými muzikanty se povedl i zajímavý experiment.
sály na zkoušení a trénování. Náš kurz je určen zhruba Po společném povídání o tom, že čas nám berou
pro padesát dětí z Německa i Čech, o které se stará v dnešní době nejvíce počítače a mobilní telefony, děti
asi 15 docentů a vychovatelů. Co vše se zde dá zažít? i učitelé dobrovolně na 24 hodin odevzdali své vypnuté

Děti ve věku 7 – 19 let zasednou každý den společně
v hudebním sále do velkého mezinárodního orchestru.
Zde trénují orchestrální skladby, každý rok podle jiného
jednotného tématu. Letošní téma bylo Cestování časem, hudba je ozdobený čas. Z hudebních skladeb si
hráči v orchestru mohli vyzkoušet skladby z různých
stylových období od J. S. Bacha, W. A. Mozarta, C.
Debussyho, A. Dvořáka, E. Satie, L. Andersona, až ke
skladatelům dnešní doby jako je například K. Jenkins.
Zajímavou skladbou pro samotné hráče i publikum bylo
i dílo 4.33 minuty ticha od Johna Cage. V průběhu tábora stavěli všichni muzikanti na jednom workshopu
stroj času, který nás na závěrečném koncertě přenášel
z jedné epochy do druhé. Další workshop nabízel setkání s moderním hudebním skladatelem, který nás

mobily. Druhý den večer se ještě samy děti mezi sebou
domluvily, a odložily vrácení mobilů o další den. Volný
čas mezi pestrým programem, se dal vyplnit i například
procházkami
do
nedalekého
lesa,
nákupem
v supermarketu, či návštěvou cukrárny. Jedno odpoledne jsme podnikli i společnou prohlídku historické
části zámku, který proslul hlavně za 2. světové války,
jako vězení pro důstojníky, kteří nejrůznějšími a nejpodivnějšími způsoby ze zámku velmi často utíkali.

Krásný netradiční společný hudební týden na zámku
Colditz je pro některé naše žáky již pravidelnou, neodmyslitelnou letní akcí.
Za české účastníky se na příští rok těší – Bára Kölblová, Viky Polnauerová, Lea a Tadeáš Křikavovi, Frank a
Alex Horabinovi, Kryštof Gärtner, Klárka Bystroňová,
Patrik Bosilkov, Pavel Bělík, Danek Dobeš, Vojta Kozel, Anička Benešová, Ondra a Kačka Svejkovští, Eliška a Vašík Muskovi, Bára Hurtová, Eliška Zdráhalová
spolu s Emi Suzuki, Markétou Pěluchovou, Markétou
Svejkovskou a Katkou Lesákovou.
Kateřina Lesáková
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Máme za sebou srpnové soustředění
v krásném prostředí na horské chatě
Lesná. Bylo to super!!!
Den začínal rozcvičkou a cestou na snídani. Nevadila nám mlha ani studený
ranní horský vítr. Důležité bylo, že kolem
byli kamarádi, plno srandy a smíchu.
Nevadilo nám ani sedm hodin denně
hraní na nástroj. Hrajeme rádi. Obzvláště, když hrajeme společně. Večer jsme
měli ještě dost síly si popovídat, udělat si
šprým z kamaráda, zahrát si společenské hry.
Sotva máme letošní soustředění za sebou, už se těšíme na další.
Mgr. Marie Kubíková

GOLD EVERGREENS NA LESNÉ
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LETNÍ FILHARMONIE 2016
vzpomíná houslistka Linda Píšová

Dne 24. 6. 2016 kolem poledne jsme se naskládali do
autobusu a vyrazili směr Chemnitz. Už cestou do Německa byla v autobuse cítit pozitivní atmosféra a natěšenost, až si konečně zahrajeme a zazpíváme
s našimi zahraničními přáteli. Po příjezdu nás čekalo
nejprve ubytování v Schullandheim a následně registrace všech členů. Také nás čekalo seznámení
s dirigentem, ze kterého jsme měli trošku obavy, protože jsme byli všichni zvyklí na naši milovanou Kajsu
Bostrom, ale nakonec se nám přístup Örse Baloga
z Rumunska moc líbil. A následovala první zkouška.
Je jasné, že to hned neznělo úplně podle představ, ale
repertoár byl krásný, takže jsme si nacvičování užívali.
No a tak jsme každý den vstali kolem osmé, šli na snídani, připravili se, a v půl desáté nám začala zkouška.
Zkoušeli jsme většinou v parku, nebo při nepřízni počasí v kostele. Kolem dvanácté byl oběd a po obědě

další zkouška. Vlastně jsme od rána do večera jen
hráli a občas se zašli najíst. Jeden večer jsme šli na
světelný labyrint, kde nás čekal příjemný hudební program, kde nám mimo jiné zazpíval i náš úžasný sbor.
A tak dny plynuly a před námi byl náš první koncert
v Chemnitz. Přes pár problémů s pódiem se koncert
vydařil a my byli připraveni na koncert v Chomutově.
Na oběd jsme si dali pizzu a pak se přesunuli do letního kina, kde nás čekala krátká zkouška. A pak už nás
čekal poslední koncert. Byli jsme všichni výborně připraveni, atmosféra byla naprosto úžasná a my si to
užili jak nejvíc to šlo.
Velké poděkování patří paní profesorce Květoslavě
Hasilové a Kátě Lesákové, protože bez nich bychom
se náročný repertoár asi učili dost obtížně.
Letní Filharmonie byla jako vždy úžasná a všichni se
těšíme na příští rok.
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VZPOMÍNKA

Na konci školního roku 2015/2016 se na naší
škole uskutečnilo několik přehrávek a koncertů
hudebního oboru, kde žáci předvedli ať už sami,
nebo za doprovodu učitelů a ostatních žáků to,
co se v tomto školním roce naučili. Svůj um mohli
veřejně prezentovat návštěvníkům koncertu, mezi kterými nechyběli rodiče, prarodiče, sourozenci
a kamarádi všech vystupujících žáků. Mezi takové koncerty patřil i koncert žáků předmětu moderní kytary. Zde se žáci prezentovali hrou ve
stylu blues a jeho blízkým žánrům. Na koncertě
se hrálo na elektrické, elektroakustické kytary a
nechyběla ani kytara akustická tzv. jumbo.
Vzhledem k pestrosti stylu blues a jeho velkého
prostoru pro improvizaci se zúčastnili také žáci
předmětů hry na klavír, trumpety, ale i populárního zpěvu. Účastnili se žáci ve věku od 7 do 18
let. Všichni, včetně mě si to náramně užili.
I v letošním školním roce se budeme společně
těšit na další koncerty v tomto duchu, kde se
opět propojí tóny kytary spolu s dalšími hudebními nástroji a společně tak vytvoříme hezké odpoledne nebo podvečer, který bude určitě inspirací
pro
žáky,
učitele
a
všechny
diváky.
Věřím, že se s chutí přijdete podívat na další takovýto koncert a necháte se unést příjemnou
hudbou, která ve Vás bude ještě po koncertě
nějaký ten čas dřímat.

Ivan Bubla a Tereza Lednová

CHOMUTOVSKÝ OKLEP
ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov, má také hudební obor
bicích nástrojů pod vedením pana učitele Vlastimila Fridricha. Při výuce žáků na bicí vznikla před několika lety
skupina hráčů na bicí a dala popud ke vzniku skupiny
„OKLEP“.
Jmenované seskupení žáků reprezentuje ZUŠ Chomutov na všech veřejných akcích a oslavách pořádaných
magistrátem města Chomutova, na podnikových oslavách, plesech a to nejen v rámci Ústeckého kraje, ale i
po celé republice.
Bubeníci Oklepu se zároveň zúčastňují všech hudebních soutěží včetně republikových, kde pravidelně obsazují přední místa, jak ve skupinových produkcích, tak
v jednotlivcích.

Panu učiteli Fridrichovi nechybí to správné nasazení,
vytrvalost s uvedením nových členů do skupiny Oklep.
Každoročně se mění sestava hráčů, někteří odcházejí
studovat na Pražskou konzervatoř, Ježkovu konzervatoř nebo Teplickou konzervatoř a někteří na vysokou
školu. Noví žáci se musí hodně snažit, aby
Oklep neztratil své věhlasné dobré jméno.
A je tu ještě jedna skupina, která se věnuje bicím a
jmenují se TAMBURO. Zajímavá je především tím, že
na bicí nástroje hrají děvčata. Musíme uznat, že válí
stejně tak dobře jako oklepáci. Teď záleží hodně na
jejich nadšení a vytrvalosti.
Popřejme jim více příležitostí ukázat se veřejnosti, ať
vidí a především slyší diváci, že ženský to umí také
řádně rozbalit.
Co dodat závěrem, přejme všem
žákům bicího oddělení hodně nadšení, vytrvalosti a
úspěchů a panu učiteli Fridrichovi mnoho muzikantských nápadů.

AŤ DUCH RYTMICKÉHO ŘÁDĚNÍ ZUSTÁVÁ
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

O ROZKMOTŘENÝCH PASTELKÁCH
Hudebně dramatické představení žáků literárně dramatického oboru pod vedením učitelek Romany Žižkové a
Evy Lenčéšové s hudebním doprovodem učitelek Mateřské školy Chomutov nacvičili pohádku, kterou prezentovali veřejnosti a dětem z mateřských škol. Příběh byl motivován nešťastným malířem, který se snažil dokázat, že každá barva má své kouzlo a je pro různobarevný svět stejně důležitá.
Romana Žižková a Eva Lenčéšová

ZUŠINY

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

PIERRE - AUGUSTE RENOIR
Životopis významného francouzského impresionistického malíře nastudovali nejstarší žáci literárně dramatického
oboru. Svou práci představili veřejnosti na konci školního roku.
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VÝTVARNÝ OBOR

MYSLIVECKÝ DEN NA ČERVENÉM
HRÁDKU

Žáci výtvarného oboru se zúčastnili soutěže vyhlášené Okresním mysliveckým spolkem Chomutov na téma ptáci, rostliny a hmyz. Naše žákyně Tereza Reihsová, Kateřina Kosková a Natálie Tremlová (p. uč.
Zdráhalová) výborně reprezentovaly naši ZUŠ a byly oceněny. Všem blahopřeji a přeji do dalších soutěží hodně
zdaru.
Jana Zdráhalová
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TANEČNÍ OBOR

NOTRE-DAME DE PARIS NEJEN V
CHOMUTOVĚ
Žáci tanečního oboru ZUŠ Chomutov nastudovaly
představení pod vedením Světlany Dundrové a Barbory Novákové. Taneční představení bylo volným zpracováním světového muzikálu na motivy románu Victora
Huga Zvoník od Matky Boží. Byl to příběh o mocnářské, intrikářské a čisté lásce k jedné ženě obohacen o
herecké vstupy Divadla Nahoď a dále o ohnivé, pěvecké a akrobatické efekty.
Poprvé bylo toto představení uvedeno na podnět Bc.
Věry Flaškové v rámci multižánrového festivalu Otevřeno na náměstí 1. Máje kde před městskou věží tento dojemný příběh shlédlo nad 300 diváků.
Druhé představení na popud Mgr. Bedřicha Fryče bylo

odehráno na plném nádvoří Červeného hrádku v rámci
slavnosti Svíčkové hody.
Nyní připravujeme derniéru ve Spořicích, kde za podpory pana starosty ing. Romana Branda u kostela sv.
Bartoloměje ožije tento příběh naposled.
Ze srdce děkujeme všem, kteří nás podpořili
v myšlence vytvořit toto představení a rozhodli se věnovat s nadšením a elánem svůj volný čas a umělecké
zkušenosti žákům naší školy a tanečnímu oboru.
Žáci tanečního oboru děkují vedení Základní umělecké
školy Mgr. Karlu Žižkovi a Mgr. Martině Jelínkové za
podporu.
Světlana Dundrová

ZUŠINY

TANEČNÍ OBOR

„DĚKUJI“
Dne 2. 6. 2016 žáci tanečního oboru vystoupili v Městském
divadle v Chomutově v představení s názvem „Děkuji“.
Žáci měli možnost poděkovat do mikrofonu, komu chtěli, a tak
se děkovalo ve velkém rodičům, prarodičům, divákům, škole
a hlavně mě, paní učitelce…dojetí mě provázelo celé představení, a já jsem nesmírně vděčná za to, že tu jsem a mohu
s vámi sdílet radost z tance a pohybu!
Představily se též absolventky Nela Hrbková, Adéla Jirešová,
Anna Kopecká, Veronika Sieglová, Nela Tomsová, Kateřina
Vlasáková a Eliška Zdráhalová.
V závěru představení vystoupily žákyně paní učitelky Martiny
Jelínkové, Natálie Kuchárová a Tereza Svobodová
v doprovodu pana učitele Ivana Bubly. Zazpívaly píseň
„Děkuji“ od Karla Kryla a tím uzavřely celé představení plné
emocí a radosti z toho, že jsme to „zase“ zvládli!!!
Petra Sauerová

Absolventky a pan ředitel Karel Žižka při
slavnostním šerpování
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TANEČNÍ OBOR

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
29. 4. je den, kdy (nejen) tanečníci
z celého světa oslavují jejich vlastní cestu vyjadřování svých pocitů a myšlenek.
Tanec se oslavuje tancem. My, žákyně z
tanečního oddělení Petry Sauerové,
jsme oslavily tento den návštěvou a
účastí srazu Vize tance v Praze, na Piazettě Nové scény Národního divadla.
Společně s lidmi z celé republiky jsme si
zatančily u tyče (BALETNÍ!) a poté jsme
měly možnost vidět vystoupení všech
pražských konzervatoří, které se tu sešly. Od klasického baletu, přes současný
tanec až po lidové tance, každé číslo
nám něco dalo a bylo něčím výjimečné.
Nakonec se tančil flashmob
k Mezinárodnímu dni tance, který jsme
se naučily a který jsme si zatančily společně i s choreografy. Za sebe můžeme
říci, že to byl nezapomenutelný zážitek a
že se velice těšíme na příští setkání
v rámci MDT.

„ŽIVOT JE TANEC, A JÁ CHCI ŽÍT“
Sofia Katela

POSELSTVÍ K MEZINÁRODNÍMU DNI TANCE 2016
MODLITBA
Dotýkej se vesmíru
Zdroje našeho božství
Jenž ozařuje
Tváře našich předků
A my můžeme spatřit naše děti
Rozpínajíc se do výše, šíře i hloubky
Vše spojuje
v našich tělech a kostech
A paměti

Země se otáčí
Lidstvo je ve velkém pohybu
Želvy se srocují v tiché přípravě
Srdce je poraněné
Tanec ať stane se
Pohybem lásky
Pohybem spravedlnosti
Světlem pravdy

Salã Lemi Ponifasio
samoanský choreograf, výtvarník a režisér

