Základní umělecká škola Řevnice
pobočka Mníšek pod Brdy

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
pro školní rok 2018/2019
HUDEBNÍ OBOR / Čtvrtek 31. 5. 2018
třída hudební nauky / Nová 499, vchod ze zahrady, od bývalé školní družiny, dnes MŠ
13:00 – 16:00 / Po rezervaci na webu školy! (od 21. 5. 2018)
Důvodem pro zavedení rezervačního systému je zkrácení vaší čekací doby u talentových zkoušek.

16:00 – 18:00 / Bez rezervace (škola upřednostňuje zarezervovaní termínu!)
Pro děti od 5 let. Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus - uchazeč si připraví a
zazpívá libovolnou lidovou píseň, říkadla, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus. Zkouška trvá okolo 10
minut.
Zájemci o zpěv, klarinet a saxofon budou přezkoušeni z obecných předpokladů (rytmus, intonace) a po domluvě absolvují
individuální konsultaci s konkrétním učitelem v týdnu od 4.6.
Upozornění: v případě, že se chce žák hlásit na obor klavír a nemáte klavír doma, vyberte jiný nástroj. Elektrické klávesy klavír
nenahradí, výuka i hra na klávesy probíhá jiným způsobem.

kytara / klavír / housle / zobcová flétna / klarinet / lesní roh / sólový zpěv / NOVĚ PŘÍČNÁ FLÉTNA

16:00 – 18:00 / NOVĚ Popový a jazzový klavír, Popový a jazzový zpěv (bez rezervace)

VÝTVARNÝ OBOR / Úterý 5. 6. 2018
výtvarné ateliéry / Malé nám. 415, vchod za rohem

16:30 – 17:30
Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzují domácí práce žáka (přineste s sebou cca 5-10 výkresů, nebo fotografií prostorových
věcí), zkouška probíhá okolo 30 minut – kresba na zadané, nebo volné téma, případně malba (žák bude chtít použít barvy).

Vizuální tvorba / Keramika

TANEČNÍ OBOR / Čtvrtek 7. 6. 2018
taneční sál / Nová 499, vchod od bývalé družiny

16:00 – 18:00
Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzuje rytmika, schopnost pohybové paměti a pohybové dovednosti. Cvičební nebo taneční
úbor sebou. Zkouška probíhá bez přítomnosti rodičů a trvá okolo 30 minut.
Do tanečního kroužku pro 4-leté děti se lze přihlásit bez talentových zkoušek (bude otevřen pouze při dostatečném zájmu).

Samotné zkoušky jsou připraveny hravou formou a konají se bez přítomnosti rodičů. Před zkouškou
vyplníte krátký formulář s kontaktními údaji. Přihláška do školy se vyplňuje až po vyrozumění o přijetí!

