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ZUŠKA VÁS ZVE
Na konci minulého školního roku vznikl nápad udělat pro Řevnice festival a to na základě akce na
koleně, kterou jsme organizovali v rámci vernisáže
prací žáků výtvarného oboru. Je to vždy spousta
práce než se taková výstava připraví, proto jsem
požádala kolegy, jestli se nechtějí na závěrečné
akci podílet hudebním či tanečním vstupem, abychom nemuseli jít hned domů. Nápad neměl konkrétní
obrysy. Díky kolegyním Janě Vaculíkové-Fučíkové,
Haně Zemenové, Haně Rubkové a samozřejmě všem výtvarkářům co tuto akci vymysleli (Junková, Rizopulu, Slovenčík) proběhl nultý ročník. Byla to slovy
návštěvníků “super akce“ – na provizorním podiu

Jana Vaculíková zazpívala a na trávě tančila Hana
Rubková s taneční skupinou T. I. K, a grilovalo
se... to jen na připomenutí.
Pod dojmem vzpomínek, se pokusíme setkání před budovou ZUŠ Řevnice zopakovat, a oživit prostor
v centru města. Letos již s profesionálním zázemím. Chceme založit tradici a dát prostor pro
setkávání lidí, kteří zde žijí a tvoří, ať profesionálně nebo amatérsky. Vystoupí učitelé a žáci
školy, včetně naší školy v Mníšku, dále místní
spolky hudební i divadelní a budeme zase grilovat se Štefanem Oršošem, proběhnou dílny pro děti,
které organizuje ZUŠ a OS Modrý domeček.
-ij-

MIX FESTIVAL_01/24. 6. 2013
16.00 Slavnostní zahájení výstavy žákovských prací oboru vizuální tvorby s názvem VELETRH/
uvidíte knižní grafiku, plakát, krátký animovaný film, počítačovou grafiku, fotografii, malbu, kresbu a plastiku. Hudební vstup – kytarová třída F. Běhounka.
16.30 ZAHÁJENÍ FESTIVALU/festivalem provází herečka Lucie Roznětínská.
16.30 TANEC/Hej bystrá voda, Svatý Ján a Život je plný překvapení

17.00 KONCERT kapely AKUSTIK Martina Písaříka/kytara Omara Khaouaje, jenž mimo jiné doprovázel např. zpěvačku Zuzanu Navarovou, perkuse Camilo Caller a violoncello Zuzana
Virglerová.
17.55 Předávání cen ZUŠ

18.00 ZUŠ KONCERT/klarinetový kvartet,písně 60. let,komorní soubor Gaudium, irské tance,
kapela LES, folklorní soubor Kvítko,Pohádka o perníkové chaloupce E. Košťála.
19.00 ZUŠ DIVADLO/Etiketa

19.10 TANEČNÍ SKUPINA T.I.K./Otvírání studánek, hudba Bohuslav Martinů.

19.30 KONCERT zpěvačky Jany Vaculíkové – Fučíkové/písně z alba NÁVRATY/autorský projekt
19.45 TANEČNÍ SKUPINA T. I. K./O Slunovratu / hudba Jiří Pavlica a Hradišťan.

20.00 DIVADELNÍ STUDIO uvádí/Haló je tu kabaret, Kabaretní aktovky z dob rakouského mocnářství a první republiky/režie Ivo Tamchyna
20.30 Řevnický pěvecký sbor Canto Carso/sbormistr Roman Michálek

CO SE U NÁS UDÁLO
SOUTĚŽ KOMORNÍ HUDBY... Naše škola hostila okresní
kolo národní soutěže ZUŠ ČR pro komorní soubory.
Porota, jejímž předsedou byl violista J. Fiala,
pedagog plzeňské konzervatoře, to při rozhodování
neměla vůbec jednoduché. Výkony všech souborů byly
velmi vyrovnané a na vysoké úrovni. Našim žákům
se podařilo získat v dechových souborech 1. místo
(klarinetové duo T. Součková a K.Lorenc),
2. místo (kvartet zobcových fléten Š. Sklenková,
A. Lacigová, K. Lacigová, A. Masnerová) a 1. místo
s postupem do krajského kola (trio zobcových fléten
B. Konečná, E. Kirova, B. Kostlánová).
V smyčcových souborech získalo houslové duo M.
Routová a A. Krutská, rovněž 1. místo s postupem
do krajského kola v ZUŠ Nymburk, kde nakonec také
zvítězilo.
Trio zobcových fléten ze třídy K. Němečkové si
z krajského kola, které se konalo v ZUŠ Fr.Kmocha
v Kolíně, nakonec odvezlo 3. místo.
-knCESTA DO BUDOUCNOSTI... Po cestě do budoucnosti
jste se mohli projít v ZUŠ Řevnice a kavárně Modrého domečku.

Část instalace - Hlavy mimozemšťanů/keramika žáků
2. ročníku ZUŠ

Cesta do budoucnosti, tak znělo téma 5. ročníku
regionální soutěže oblasti Dolní Berounky a Mníšku
pod Brdy, kterou pořádá ZUŠ Řevnice a Modrý domeček. Účast dopadla nad očekávání, sešlo se nám zde
276 prací z deseti škol a ateliérů.
Práce žáků byly na velmi dobré úrovni a bylo vidět
zkušené vedení jejich pedagogů. Odborná porota
(Prof. ak. soch. K. Gebauer, Ing. arch. A.Čermáková, Ak. mal. I. Fialová, MgA. S. Klempererová
a MgA. J. Slovenčík) měla těžkou hlavu s výběrem
prací, po několika hodinách poctivého srovnávání a dlouhých diskusí, ocenila ta nejlepší díla.
Výstava byla slavnostně otevřena vernisáží v sále
Zámečku spolu s vyhlášením vítězů. Ceny si přišli
převzít všichni ocenění, nikdo nechyběl. Poté si
žáci, jejich rodiče, učitelé a přátelé školy prohlédli výstavu, která byla instalována po celé budově ZUŠ a kavárně Modrého domečku.Pohledy na zadání byly opravdu velice různé od vtipných spojení
podivných míst a krajin, portrétů mimozemských
bytostí, pesimistické vize výbuchů a katastrof po
konceptuální zamyšlení.
-ijVZDĚLÁVACÍ KONCERTY PRO ŠKOLY... Na prvním z nich
seznámil C. Caller žáky I. stupně ZŠ s bicími nástroji. Zahrál na nástroje různých velikostí
a zvukových barev a své vystoupení doplnil zajímavým výkladem.
Paní učitelky L. Kolářová a H. Zemenová pozvaly
do sálu Zámečku 2. třídy ŽS a uspořádaly pro ně
koncert, na kterém představily své nejlepší žáky.
Další dva nás ještě čekají v závěru roku.
-kn-

ABSOLVENTSKÉ TRIO... V polovině května se v Zámečku konal koncert našich letošních absolventů
ze tříd M. Kroupové a J. Paříka. Ve hře na klavír
letos absolvovala první cyklus M. Digrinová
a v jejím podání jsme slyšeli Menuet od J.S.Bacha,
i hudbu 20.století - Compine d´un autre été od
Y.Tiersena, Karneval v Riu a Flamenco od W.Gillocka. Další absolventka prvního cyklu K. Kubinová
zahrála první větu z Koncertu B dur pro klarinet
a orchestr od K.Stamitze. Dívky doplnil klarinetista a absolvent druhého cyklu J. Paukert
v Concertinu Es dur pro klarinet a orchestr C.M.
von Webera. Obě skladby pro klarinet patří do základního repertoáru všech hráčů na klarinet
a patří do interpretačně náročné skupiny.
K. Kubinová i J. Paukert se představili i v komorní hře v Pochodu od P.J.Vejvanovského, které doplnila na klarinet T. Součková. Závěr patřil opět
Martině Digrinové, která na závěr zahrála skladbu
světového českého skladatele B. Martinů Harlekýn.
-jpKONCERT „HRAJE CELÁ RODINA“... Již potřetí se konal koncert, nazvaný Hraje celá rodina, který každoročně pořádají I. Bydžovská a K. Němečková.
Na koncertě vystoupili žáci za doprovodu svých rodičů, sourozenců a příbuzných. Ukázali nám,
že i v této uspěchané době je rodina ochotna udělat si čas jen pro sebe a nacvičit spolu svou oblíbenou píseň či skladbu. Všem zúčastněným velice
děkujeme a těšíme se na setkání v příštím roce.
			
Soubor Kvítko vystoupil na Staročeských Májích
v Mníšku pod Brdy... kde písničkou Tluče bubeníček
děti zahájily své vystoupení.
Členy pěveckého sboru Kvítko doprovodily na housle
vedoucí souboru I.Bydžovská a maminka jedné
z vystupujících holčiček, paní E. Matějková. Další
vystoupení na předprázninové šňůře čeká soubor na
západoslovanském folklórním festivalu ve Slaném.		
-ib-

Soubor Kvítko na Staročeských Májích

Řevnické houslistky opět bodovaly... Jaro pro
nadějné houslisty bylo ve znamení řady koncertů
a hlavně účast na mezinárodních houslových soutěžích, na které se připravují po celý školní rok.
Nejdříve nás čekalo krajské kolo komorních her,
kde jasně zvítězilo ve své nejmladší kategorii
houslové duo ve složení M. Routová a A. Krutská.
Poté následovala mezinárodní houslová soutěž Mistra Josefa Muziky v Nové Pace. Již potřetí získala M. Routová stříbrný diplom a největším úspěchem
pro ni bylo, že poprvé „porazila“ svoji největší
soupeřku. V nejmladší kategorii získala T. Petrová zasloužený stříbrný diplom. Na poslední letošní soutěži Plzenecké housličky M. Routová získala první místo a A. Krutská a T.Klimešová čestná
uznání.			
			
-lk-

DALŠÍ velkÉ úspěchY... Na konci dubna získala naše
žačka K. Kolářová (uč. H. Zemenová) 3. místo na
klavírní soutěži Karlovarská Růžička. Byla to Kamilky první soutěž a v její kategorii hrálo celkem
27 dětí. Moc jí gratulujeme a držíme palce na další soutěž, které se zúčastní příští měsíc!
Na pěvecké soutěži Brdský kos v Mníšku pod Brdy
získaly žačky p.uč. J. Rosypalové - N. Frintová
a Z. Valešová ve svých kategoriích první místa
a Zuzka též Cenu diváků!
BOUDA GALLERY... aneb multifunkční prostor ve
skladišti, dříve nazývaný magacín…. vize, ideový nápad, pokus? oživit starou dřevěnou boudu u
nádraží.
Budova starého skladiště je zajímavou stavbou,
idea oživit tento prostor vzešel zcela spontánně častým chozením okolo místa a zmíněné budovy.
Stará chátrající bouda, o které se již tolikrát
říkalo, že se zboří, ale stále stojí, neb se žádná
z úžasných koncepcí na přednádraží, nerealizuje.
Záměr je pokusit se vytvořit na místě skladiště
multifunkční prostor pro akce různého typu – vzdělávací, kulturní, zájmové a zábavní, například
výstavy, komorní představení, krátkodobé muzeální
akce, prostě alternativní prostor a další. Místo by mohlo sloužit třeba jako velká klubovna pro
větší počet zájmových skupin, které se potýkají
s nedostatkem prostoru a zároveň by mohlo napomoci k oživení Řevnic z pohledu turistického ruchu.
Vize je zcela otevřená, jedná se o první pokus se
nad místem zamyslet a něco pro něj udělat v zájmu
řevnické mládeže a města.
Místo chceme oživit již na konci tohoto školního roku absolventskou výstavou ZUŠ, jste srdečně
zváni 20. 6. 2013 od 18 hodin. Možná bude i nějaká
hudební akce v podání žáků výtvarky za doprovodu
vlaků. Výstavu můžete vidět jen v den vernisáže,
akce je jednodenní. V případě, že se nám tento počin podaří uskutečnit, a bouda bude stále stát,
a zbyde dostatek sil a entuziazmu, je možné že
hned v následujícím roce požádáme o finanční prostředky z nově vypsaných grantových okruhů a magacín vyspravíme. Na první krok - vyklízení boudy se sešlo dvacet nadšenců. Všem rodičům a přátelům
děkujeme.

Z akce „Z“ - Brigáda v Boudě.

Z VAŠICH TŘÍD...
Ve druhém pololetí tohoto školního roku se tanečnice pod vedením H. Rubkové předvedly na zahájení
výstavy a zároveň vyhlašování výsledků výtvarné
soutěže Cesta do budoucnosti, jež se konalo
v dubnu v sále ZUŠ.V tomto školním roce nás ještě
čeká Závěrečné vystoupení tanečního oboru, které se bude konat ve čtvrtek 6. 6. 2013 v řevnic-

kém kině a to od 18 hodin. Na letošním vystoupení
se vám představí všechny ročníky tanečního oboru,
včetně ročníků přípravných. Celý program ukončí
překvapení... Vyšší ročníky si v tomto pololetí
vyzkoušely i tanec venku jako přípravu na červnový
MixFestival.

Žákyně 2. ročníku

Náš mníšecký pěvecký sbor má za sebou první rok
své existence. Poprvé bylo možné sbor slyšet v
rámci vánočního koncertu. Druhé vystoupení bylo
již pěvecky náročnější - v rámci koncertu Podvečer s keltskou hudbou zazpíval téměř 13 slok
balady Harfa. Z bohatého programu zmiňme ještě vystoupení M. Pauknera z klavírní třídy M. Kroupové
který, zahrál skladbu James Bond Theme a nejmladší
žačku dechové třídy M. Vaňkové-Mullerové
E. Fialovou. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za odvedenou práci a především za velkou
míru soustředěnosti. Tuto dovednost budou moci
uplatnit při komorním provedení Pohádky Perníková
chaloupka, kterou zazpívaly nejprve na Koncertu
komorní hudby na Skalce a spolu s tanečním oddělením předvedou také na závěrečném festivalu ZUŠ
v Řevnicích. Těšíme se na další školní rok se sborem a zároveň zveme nové zpěváky a zpěvačky!
Žáci obor digitální fotografie pracují v letošním
školním roce jednak na standardním výukovém programu, který zahrnuje například portrétní fotografii, zátiší, krajinu, světelné stopy různých
dynamických objektů, tak na provázání statického
zobrazování s videotechnikou formou malých videoklipů a dokumentů, které žáci samostatně koncipují i realizují a ověřují si tím základy obrazové
řeči, střihu, scénáře a návazných profesí. Velmi
pozitivně probíhá spolupráce s kolegy výtvarného
oddělení, kde si žáci mohou ověřit svoje schopnosti v jiných typech zobrazování.
Předpokladem pro přijetí je zájem o fotografii
a úspěšné složení talentových zkoušek, kde uchazeč
předloží cyklus fotografií.
Pokud vás tento text oslovil, můžete kontaktovat
přímo pedagoga – Jiří Milfait, jmilfait@seznam.cz
– těšíme se na vaše názory.

ŽÁCI O ŠKOLE

VÝLET ZA HUDBOU V sobotu 27. 4. jsme s dalšími
dětmi a paní ředitelkou ZUŠky jeli na koncert do
Obecního domu v Praze. Nejvíce se mi líbila píseň
pro Fénixe z Harryho Pottera. O přestávce jsme si
mohli symfonické nástroje vyzkoušet. Mojí sestře
se nejvíc líbilo violoncello a mně harfa. Byl to
bomba výlet.
B. Nebřenská, 8 let

CO NÁS ČEKÁ
TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 2013/2014
ŘEVNICE
HUDEBNÍ OBOR
Pátek 7. 6. 2013
13:30-14:00
hra na housle
14:00-14:30
na klavír
14:30-15:00
hra na bicí nástroje a zpěv
15:00-15:30
hra na dechové nástroje
15:30-16:00
hra na kytaru
VÝTVARNÝ OBOR
Pátek 7. 6. od 17 do 18 hod.
Přineste s sebou k posouzení své výtvarné práce.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR (pro děti od 8 let)
Pátek 7. 6. od 17,15 do 18 hod.
TANEČNÍ OBOR
Středa 12. 6. od 14 do 15.30 hod.
S sebou taneční nebo cvičební úbor.
Mníšek pod Brdy
HUDEBNÍ OBOR
Čtvrtek 6. 6. 2013
14.00 - 14.30 housle
14.30 - 15.00 zobcová flétna, klarinet
15.00 – 15.30 klavír
15.30 – 16.00 zpěv
16.00 – 16.30 kytara
TANEČNÍ OBOR
Čtvrtek 6. 6. 2013 od 15.00 do 16.30 hod.
S sebou taneční nebo cvičební úbor.
VÝTVARNÝ OBOR
Pátek 7. 6. od 16 do 17 hod.
Přineste sebou k posouzení své výtvarné práce.
Vzhledem k téměř naplněné kapacitě školy bude brán
ohled na talent a zájem dítěte.
ŠKOLA DÁLE INFORMUJE - KROUŽKY A KURZY...
Kroužek keramiky pro děti od 4 let, horní věková
hranice není omezená. Na základě zájmu budou
vytvořeny věkově shodné skupiny dětí a rodičů.
Intenzivní jednoletý kurz přípravy na střední
a vysoké školy s výtvarným zaměřením. Příprava zahrnuje všeobecnou a figurální kresbu, kresbu perspektivy, základy kompozice, prostorová cvičení,
modelování hlavy a další.
Jednoletý kurz digitální fotografie pro dospělé –
začátečníky a pokročilé. Kurz je pro každého kdo
rád fotí a cítí potřebu se zlepšovat.
Výtvarný kurz pro dospělé - KRESBA, MALBA, SOCHAŘSTVÍ. Kurz bude otevřen na 3 školní roky. Podmínkou pro přijetí je chuť tvořit a něco nového se
dozvědět, závazně absolvovat celý tříletý kurz
a letmé talentové zkoušky. Počet míst je omezen.
Kurz počítačové grafiky (také pro dospělé) – seznámení s grafickými programy od vytvoření snímku po
proces tisku, se začleněním typografie.
Volný ateliér – výtvarný prostor, kam může chodit tvořit každý kdo má zájem. Lze si předplatit
lekce, které student může vyčerpat během školního
roku. Učební plán je postaven dle požadavků studenta – kresba, malba, fotka, socha, grafika...
Kroužek tance pro 4-leté děti. Pohybová průprava,
seznamování se s tanečními krůčky.
Dramaťáček - divadelní kroužek pro děti od 5 – 7
let. Pojďme spolu do světa fantazie.
Hudební kroužek pro děti od 5 -7 let, které nemohly být z kapacitních důvodů přijaty ke studiu
a mají zájem se něco víc o hudbě dozvědět.
Všechny kurzy probíhají v prostorách řevnického
Zámečku. Taneční kroužek i v pobočce v Mníšku.

NOVINKY... OD ZÁŘÍ 2013/14 OTEVÍRÁME OBOR FILMOVÉ
TVORBY. Talentové zkoušky proběhnou v rámci výtvarného oboru.
PRO ROK 2013/14 OPĚT OTEVÍRÁME VÝTVARNÝ KURZ VELKÝCH (tj. PRO DOSPĚLÉ)... Ve školním roce 2013/14
pro vás ZUŠ Řevnice, jako jeden z významných hráčů
na poli poberounské kultury, otevírá další pokračování kurzu výtvarných technik pro dospělé. Kurz
se otevírá na tři roky výtvarného studia.
V prvním roce studenti ovládnou především techniku kresby a to zátiší, hlavy a figury podle modelu.
Dále se seznámí s pastelem, linorytem, perokresbou a akvarel pootevře cestu k dalšímu ročníku,
kde se studuje malba. Zde si již kresbou vycvičení
studenti osahají techniky malby od tempery přes
akryl a airbrush až po napnutí plátna a olejomalbu. Poslední ročník je věnován sochařství a soše
jako takové.
Jednotlivé ročníky jsou vedeny zkušenými výtvarníky v oboru (J. Slovenčík a F. Černý). Součástí
studia jsou paralelně probírané dějiny umění
a cesty za uměním. Celý kurz není myšlen jen jako
zdroj technik a cvičení, ale jde tady především
o zkulturnění vlastního pohledu na život, chuť posunout si své estetické vnímání a tím rozšířit řady
citlivě a kulturně smýšlejících obyvatel našeho regionu.
-js-

ZUŠKA O PRÁZDNINÁCH
PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNĚ/TANEČNĚ/TURISTICKÝ TÁBOR
CO JE TO PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR?... Příměstský tábor je
alternativou ke klasickým táborům.
Pokud zůstane Vaše dítě některý den o prázdninách
v Řevnicích a vy nevíte, jak se mu postarat
o zábavu, můžete využít možnosti příměstského ZUŠka tábora.
Pro děti je připravený bohatý program přes celý
pracovní týden – kreslení v plenéru, modelování,
promítání tematických filmů, výroba vlastních filmů
– animací, výroba užitých předmětů z keramiky, tanec a další. Děti stráví zábavný den a večer mohou
být opět s rodinou.
PRO KOHO JE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR URČEN?
Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku
od 6 do 15 let.
KDY SE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KONÁ?
týden 8. 7. – 12. 7. 2013
Své dítě můžete přivést v 8.00, a vyzvednout si je
do 17.00 hod.
Kolik za tábor zaplatíte?
Cena tábora je 1 800,- Kč – v ceně je zahrnut oběd
+ 2xsvačina, pitný režim a materiál, který děti
použijí při tvoření.
Kapacita našeho tábora je omezená do počtu 30 dítek!!! V případě zájmu vyplňte a zašlete přihlášku, kterou najdete na webu školy.
V RÁMCI TÁBORA OTEVÍRÁME PRVNÍ ROČNÍK FILMOVÉ A
TANEČNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY I NEŽÁKY ZUŠ. LETNÍ ŠKOLA
JE URČENA PRO ŽÁKY OD 10 LET, TANEC OD 8 LET.

ABSOLVENTI ŠKOLY 2012/2013

1. stupeň/Josef M. Junek, Kristýna Lacigová,
Tereza Melounová a Agáta Slámová/ výtvarný obor,
Martina Digrínová/klavír,
Kamila Kubinová/klarinet.
2. stupeň/Jindřich Paukert/klarinet

více informací na www.zus-revnice.cz

