6.
Událo se...
Poslední číslo Tamtamů vyšlo u příležitosti
konání Mixfestivalu No. 2. Protože nejsme ani
trochu pověrčiví, stanovili jsme datum konání na
pátek 13.června. A realita nám dala za pravdu.
Žádná smůla ani katastrofa se festivalu
nedotkla a opět se těšil přízni diváků, kteří
měli možnost zhlédnout řadu vystoupení žáků
ZUŠ, jejich pedagogů a hostů.
Festivalové odpoledne se tradičně otevřelo
vernisáží výstavy žákovských prací s názvem
Inspirace starými mistry. Dále vystoupily

soubory ZUŠky - kapela LES, Kvítko a orchestr
žáků ZUŠ. Svůj um předvedly naše tanečnice
z Řevnic i Mníšku, krátkým divadelním vstupem
přispělo i dramatické oddělení.
Příležitost vidět učitele ZUŠ v akci je pro žáky
vždy inspirací, což jsme na MIXu měli možnost
vidět a slyšet. Program pokračoval se studenty Konzervatoře Jaroslava Ježka a absolventy
naší ZUŠ s jejich hudebními uskupeními - Sunrise Qaurteta pod vedením M. Kačírka a kapely
Vepřové komety s J. Paukertem.

Pod taktovkou a v režii dlouholetého pedagoga LDO
I. Tamchyny zahrálo Divadelní studio hru A.P.
Čechova Medvěd a dalším hostem byla zpěvačka
Jana Vaculíková - Fučíková. Představila několik
písní ze svého nového alba Návraty.
Festival rovněž oživila soutěž Dobroty pro ZUŠ,
maminky žáčků napekly dobroty a každý kdo
ochutnal, mohl hlasovat pro nejlepší koláč.
Hlavní hodnotící složkou však byla žákovská
porota. Vyhrál mrkvový od Zuzany Hrdinové.
Výtěžek z prodeje přizpěl do Klubu při ZUŠ.
---------------------------------------------Navýšení kapacity školy bohužel nebylo na
MŠMT schváleno, proto nezbývá než doufat, že
do budoucna, při změně
Dlouhodobého záměru
vzdělávací soustavy ČR pro období 2016-2020
bude zohledněna tristní situace v okolí velkých
měst, zejména u Prahy, kde dochází ke stavebnímu
boomu a zvyšování počtu obyvatel, jejichž děti
mají zájem o studium na základních uměleckých
školách. Pro tento rok jsme tak mohli přijmout
jen velmi málo žáků. Ti, kteří měli zájem se
vzdělávat v kroužcích při ZUŠ, jsme pak přijali
do těchto kurzů pořádaných v rámci doplňkové
činnosti ZUŠ.
---------------------------------------------„Taneční učitel roku“ 2. místo v soutěži!!!!!!
Velkou radost nám v závěru školního roku udělalo
taneční oddělení pod vedením Jarmily Matouškové
/Mníšek. Již podruhé se zúčastnilo finále soutěže
„Taneční učitel roku“, kterou pořádá Taneční
centrum Praha. Tentokrát s choreografií Mather
vybojovaly naše tanečnice při finálovém klání
v Městské knihovně v Praze 2. místo a získaly
poukaz na taneční kurz na TCP v hodnotě 36 000
Kč.
Seminář proběhl v listopadu. Devět děvčat z
6. a 7. ročníku absolvovalo spolu se studenty
konzervatoře tři devadesátiminutové lekce klasického tance, tři lekce moderního (současného)
tance, jednu lekci jazzového tancde, jednu lekci
akrobacie, dvě vyučovací hodiny dějin výtvarné
kultury, jednu vyučovací hodinu dějin tance a
pět vyučovacích hodin videoprojekce tanečních
záznamů. Děvčata se seznámila s prací britského

choreografa Christophera Bruce dílem „Tanec
duchů“ a „Sny seržanta Earliho“, a také s tvorbou předního španělského choreografa a zárověň
bývalého tanečníka ze souboru NDT Jiřího Kyliána Nacha Duata v díle „Three by Duato“.
Z celého týdeního semináře
si účastnice odnesly
nejen namožené svaly, ale
i spoustu zážitků
a inspirace do další
umělecké práce.

Léto v ZUŠce...
Letní filmová škola a ZUŠka tábor
V létě se konal druhý ročník Filmové školy,
jejichž výsledky si můžete prohlédnout ve
videoarchivu na webu školy! A vyjeli jsme
již potřetí na ZUŠka tábor mimo Řevnice, tentokrát opět na Pecku jako předloni.

Téma letošního tábora byl Egypt, seznámili jsme
děti s historií této kultury a vtáhli je do děje.
Úkolem bylo vytvořit si dobový kostým, sepsat
báseň, která byla divadelně ztvárněna, vytesat reliéf a natočit krátké filmy, které můžete
zhlédnout na webu školy spolu s fotogalerií.
Příští rok pojedeme zase na Pecku předposlední
týden v srpnu.

Nový školní rok...
Od nového školního roku čekalo na žáky několik
drobných personálních změn.
Literárně dramatické oddělení převzala po
paní R. Šindlářové studentka DAMU, BcA. B.
Sedláčková. Do tanečního oddělení v Řevnicích
se vrátila po mateřské dovolené J. Látalová a
vede nejmenší tanečnice. Od září vyučují i dvě
nové posily hudebního oddělení - p. M. Grešl,
student HAMU, klavír a v dechovém oddělení na
Mníšku BcA. A. Turek-Květoňová.
Na mateřskou dovolenou nastoupila zpěvačka
J. Rosypalová, kterou po dobu plnění jejích mateřských povinností zastoupí BcA. T.
Sedláčková.

www.zus-revnice.cz

Animánie
Naši studenti ateliéru filmové tvorby, kterou
vede Kateřina Krutská, se zúčastnili celostátní
přehlídky animovaných filmů tvůrců do 26 let.
Akce proběhla od 15. do 17. 11. Na účastníky
Animánie čekal bohatý program – promítaly se
všechny soutěžní snímky, probíhaly workshopy na
téma – animace hudba, obraz a hudba, zvukobazar, experimentální animace a další. Super byla
prý Hudební performance výrazného vizuálního
umělce a divadelníka Petra Nikla a projekce
filmů – Kdopak by se vlka bál a Žralok v hlavě
(filmy uváděla sama autorka Maria Procházková).

Slavnostní koncert k Roku české hudby a zahájení
nového školního roku
V pondělí 13. 10. 2014 se konal slavnostní
koncert k Roku české hudby a zahájení nového
školního roku. Vzácným hostem byla herečka
Valérie Zawadská, která svým přednesem podpořila
slavnostní atmosféru koncertu. Na Slovanský
tanec č. 8 a č. 14 od A. Dvořáka zatančila
učitelka tanečního oddělení Hana Rubková. Dále
se představil náš nový kolega klavírista Michal
Grešl se Sonátou pro klavír od Leoše Janáčka.
Umělecký přednes paní Zawadské, melodram na
báseň Rudolfa Těsnohlídka od Josefa Bohuslava
Foestera na klavír doprovázela Hana Zemenová,
která také zahrála s Janem Paříkem (klarinet)
Selanku od Zdeňka Fibicha.
S tancem na výletě
Děvčata čtvrtých až šestých ročníků řevnického
tanečního oddělení byla v Jablonci nad Nisou,
kde se zúčastnila festivalu Podzimní fantazie
v Městském divadle ve dnech 20.-21.10.2014.
Jde o nesoutěžní přehlídku scénického tance a
pohybového divadla dětí a mládeže. Účastní se
ho soubory z celé České republiky. Absolvovali
světelné zkoušky, výtvarnou dílnu, procházku po
okolí a navštívili největší obchod s
Jabloneckou bižuterií.
Magda v Českém komorním ansáblu mladých
Nadějná dvanáctiletá houslistka Magda Routová
ze třídy L. Kolářové slavila opět úspěch a zabodovala na konkurzu o tutti hráčku v renomovaném pražském orchestru. Magda se své role jako
nejmladší účastnice mezi studenty konzervatoře
a HAMU ujala velmi úspěšně a nakonec byla vybrána jako zástupce koncertního mistra II.houslí
v orchestru Český komorní ansábl mladých, který
koncertoval 7.12.v sále pražské konzervatoře.

„Sametové setkání“ u příležitosti 25. výročí
17. listopadu.
Zuška, Kulturní středisko a Modrý domeček
připravili pro řevnické občany Sametové setkání, i přes nepřízeň počasí se akce povedla za
neuvěřitelné účasti.
Děti vytvořily maketu hory Říp, transparenty a
vlajky. Kapela LES a žáci pěveckého oddělení
se zapojili do kulturního programu u Modrého
domečku.

Opatření k bezpečnosti žáků
Vážení,
tímto si Vás dovolujeme upozornit na
opatření, která by měla vést ke zvýšení
bezpečnosti našich žáků a Vašich dětí.
Jedná se o tato opatření:
- Do prostor ZUŠ mají povolen vstup pouze
žáci školy.
- Žák přichází do školy 5 min
před začátkem vyučování a odchází
bezprostředně po jejím skončení.
Žák si své osobní věci (batohy, školní
tašky a další) bere s sebou do třídy.
- Rodiče, ani jiný dospělý doprovod, do
prostor ZUŠ nevstupují.
- V případě, že rodič potřebuje komunikovat s vyučujícím či vedením školy, domluví si konzultaci (schůzku) na určitou
hodinu.O uředních hodinách kanceláře
ZUŠky více na webu školy.
Podrobnější informace Vám sdělí
vyučující. Pedagogové a zaměstnanci školy
budou na zavedená opatření dohlížet a
vyžadovat je.
Důvodem těchto opatření je doporučení
ministra školství Marcela Chládka, na
základě nedávných událostí ve škole ve
Žďáru nad Sázavou.
Děkujeme za respektování tohoto opatření,
které je v zájmu Vašich dětí.

www.zus-revnice.cz

Ivana Junková, ředitelka školy

Blešák
V rámci adventního programu v Řevnicích 6. 12.
proběhl první Bleší trh pro děti ve Skladu
/ Dřeváku na nádraží. A bylo to super! Měli
jsme jen malou představu, kolik přijde dětí
a rodičů (neb oficiálně byli přihlášeni dva),
vše předčilo naše očekávání. Připravené stoly
se pomalu plnily, až nám nezbyl žádný. Kupecká
vášeň nás naprosto strhla. Na jaře akci určitě
zopakujeme.
Emma má čestné uznání z celosvětové soutěže!
Mexiko vyhlásilo, prostřednictvím svých velvyslanectví a ambasád po celém světě, výtvarnou
soutěž pro děti, věnovanou tématu dětských práv.
Soutěž měla 10 vítězů, z nichž dva byli z ČR.

Škola připravila ve spolupráci s Řevnickou
deskou i malou výstavu ve vestibulu Zámečku
věnovanou událostem, které znamenaly přelom
v dějinách ČR. Vystavené záznamy prezentovaly
nejen události z roku 1989, ale i ze Sametového
setkání v Řevnicích (foto Pavel Dudák).
Zazimování Skladu/Boudy
V sobotu 29. 11. proběhla výstava presentace
fotografií dokumentárního charakteru, kde jsme
představili dva roky ve Skladu_Galerii_13,
včetně vizí jak by Sklad mohl vypadat v budoucnu. Během kulturního odpoledne vystoupil pěvecký
sbor Canto Carso, který nám je vždy oporou, tím
jsme výstavu zahájili. Promítali jsme animované
filmy z našeho ateliéru filmové tvorby. Vystoupila kapela LES a oddělení bicích nástrojů. Přes
velkou zimu se naši fanoušci přišli podívat.
Hořel oheň a Mlsný Budha / Štefan Oršoš se o
nás vzorně staral – palačinky, hambáče, pečené
kaštany a čaj. Krásné odpoledne.
Dále bylo uděleno 40 čestných uznání. Ta získaly čtyři děti z Čech, mezi nimi i naše Emma Mullerová, která se tak postarala o další úspěch
ZUŠky na mezinárodním poli. Gratulujeme!

Co nás brzy čeká a nemine...

Advedtní koncert
Nejen pro děti nejkrásnější období v roce jsme
slavnostně zahájili první adventní nedělí na
koncertu, na kterém první svíčku na adventním
věnci zapálil pan starosta ing. T. Smrčka.

Hned po vánočních prázdninách budou mít
žáci napilno. Nejen, že je čekají pololetní
přehrávky, ale některé z nich i školní, okresní
či dokonce krajská a národní kola soutěží ZUŠ
vyhlášených MŠMT. V tomto školní roce se pokusí
uspět v soutěži dechových nástrojů, zpěvu či
tanci. Nebude pro ně lehké se vyrovat úspěchu
svých spolužaček - M. Routové, T. Petrové a K.
Kolářové - které se v loňských soutěžích umístily všechny na stupních vítězů a reprezentovaly
školu v národních kolech. Držte našim žákům
palce!

Krásné Vánoce a šťastný nový rok všem přeje vaše ZUŠka

