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Vánoce jsou opět tady a s nimi i naše
pravidelné vydání Tamtamů, kde se
dozvíte, co nového se od posledního čísla
událo. Tedy...

Ohlédnutí...

Konec školního roku si již v ZUŠce nelze
představit jinak, než ve spojení s MIXfestivalem. Letošní ročník nás pozval na
„Cestu kolem světa“. Ta odstartovala vernisáží prací žáků výtvarného oboru v sále
Zámečku, kde se představila díla v širokém spektru od klasických technik, kresby, malby, grafiky, až po multimedia, včetně
presentace keramiky a prostorové tvorby.
Promítali jsme také filmy z ateliéru naší
Filmové tvorby. Výstava byla instalována po celé budově. Program pokračoval na
venkovním pódiu před školou. Tam návštěvníci mohli zhlédnout pásmo filmových melodií v podání Orchestru ZUŠ, vystoupení
tance ve stylizaci flamenca, školní pěvecký
sbor Třepeto, zuškové kapely LES a No Guitars. Festival se zaměřuje na nejmladší
a vůbec začínající umělce nejen z našeho

Úžasní moderátoři Alice Čermáková a Jan
Slovenčík, jako Zikmund a Hanzelka
regionu, studenty a absolventy středních
a vysokých škol. Letos pozvání přijali:
skupina Jull Dajen, Machos y Hembras - soubor bicích nástrojů z Konzervatoře Jaroslava Ježka, Taneční Centrum Praha, řevnické
Divadelní studio a na závěr všechny
roztančila balkánská dechovka Oranžáda.
Vzrůstající návštěvnost našeho festivalu
nás velmi těší a je pro nás velkým závazkem
pro příští ročník.
Již na konci školního roku jsme věděli, že
se výtvarné ateliéry přesunou do dočasných
prostor na náměstí v č.p. 64, tedy do tzv.
staré školy, kterou navštěvoval jako dítko
školou povinné, nejeden rodič našich žáků.
Dvě velké přízemní místnosti jsme v létě
připravovali na to, aby opět po 20-leté
pauze mohly přivítat děti. Prázdniny jsme
si užili stěhováním, malováním a opravami. Bylo to náročné, ale výsledek stojí za
to. Upravené prostory navíc neslouží jen
nám, ale jednou týdně zde trénují šachisté

a v páteční večer zde své umělecké schopnosti rozvíjejí studenti výtvarného kurzu
pro dospělé a přípravka na umělecké SŠ.
Srpen patří Zuška táboru. Stále se vracíme
na stejné místo do Pecky u Nové Paky, kde
se nám moc líbí a máme dobré podmínky pro
tvůrčí činnost. “Řecké legendy” a mytologie byly leitmotivem celého tábora. Hlavním
tématem však byla Olympiáda. Jinak to ani
nešlo, protože v době našeho tábora opravdu
probíhala. Hned první den jsme se oděli do
řeckých tóg, na hlavu posadili vavřínový
věnec a vydali jsme se zapálit olympijský
oheň. Pak byly vyhlášeny disciplíny, ve
kterých se během celého týdne soutěžilo řecko-římský zápas v blátě, přetahování lanem, hod oštěpem, běh se zástavou, plavání
na matracích, i jízda na koni. Olympiáda byla samozřejmě proložena natáčením
filmů,výrobou rekvizit, malbou a modelováním
medailí.
Letos nám počasí vcelku přálo, ale byly
i chladnější dny, které snížily teplotu
kempového bazénu na velmi ověžujících 16
stupňů . To nás ale neodradilo. V rámci olympijských her jsme ho využívali
maximálně. Filmy můžete vidět na našem
videokanálu na youtube a fota v galerii
na webu.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK...

jsme zahájili prezentací nových výtvarných tříd na festivalu Hravě a zdravě.
Po celé sobotní odpoledne 3.9.2016 jsme
měli otevřené dveře a kdo měl zájem mohl
nejen nakouknout, ale i vyzkoušet kresbu
uhlem u stojanu.

...před a po... výtvarné ateliéra na náměstí
Letošní zuškový babyboom a rozšíření naší
oborové nabídky měly za následek částečnou
obměnu učitelského sboru.
V Řevnicích se rozšířila výuka kytary
o pana učitele J. Peše DiS., který v minulém školním roce učil již v pobočce
v Mníšku pod Brdy. Je absolventem
Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze – obor
klasická kytara. Hraje v kapele Rockopera Praha a spolupracuje s předními českými
umělci.
Novinka ... zcela nově se v naší škole
vyučují nástroje - kontrabas, příčná flétna
a saxofon.
Kontrabas vyučuje L. Čížek, člen Orchestru Národního divadla v Praze, který také
účinkuje v Pražské komorní filharmonii
a v Českém národním symfonickém orchestru.
Saxofon(a dále i zobcová flétna a klarinet) vede BcA. R. Žitný, vyhledávaný
hráč na basklarinet a basetový roh.
V uplynulých koncertních sezónách působil
v několika orchestrech – např. Talichova
komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Plzeňská filharmonie, GOJA Music
Hall, Stavovské divadlo a v mnoha dalších.
V roce 2015 se zúčastnil Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, na které se v oboru klarinet umístil jako 1. nejlepší český
mužský kandidát.
Velký zájem vzbudila i příčná flétna pod vedením D. Navaříka DiS., kterého jste měli
možnost slyšet jako člena kapely Jull Dajen
na našem festivalu. Na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci studuje
obor Muzikologie.

Skupinové foto, Řecké legendy, tábor 2016

Mezi nové kolegy dále patří M. Rajičová
(klavír), M. Bauerová (zpěv), MgA. K.
Zagdoun (výtvarný obor) a MgA. R. Rychlá
(dramaťák).

Klavír po dobu MD H. Zemenové vyučuje
nyní M. Rajičová, absolventka Pražské
konzervatoře, kde studovala pod vedením
M. Kasíka. Své vzdělání si rozšířila absolvováním prestižních mistrovských kurzů.
Žáky sólového zpěvu v pobočcce v Mníšku
pod Brdy od září vede M. Bauerová. Také absolventka Pražské konzervatoře, která debutovala ještě za studii v Liberecké opeře.
Po ukončení konzervatoře získala angažmá
v Národním divadle Praha,kde nastudovala
řadu operních rolí. Hostovala v operních
domech po celé Evropě.
Výtvarnému oboru v Mníšku p. B. se nyní
nově spolu s paní ředitelkou věnuje MgA.
K. Zagdoun. Vystudovala AVU v Praze a poté
se věnovala sochařským návrhům a realizacím filmových dekorací, restaurování
soch, architektonických prvků atd.
Poslední novou tváří v pedagogickém sboru
je MgA. R. Rychlá, učitelka literárně dramatického oboru. Po ukončení DAMU je v
angažmá v pražské Ypsilonce, kde hraje
již 21 let.
V doplňkové činnosti jsme obnovili výtvarné
kurzy pro dospělé a přípravku na střední
umělecké školy. Letos připravujeme šest
studentek zušky na talentové zkoušky, tak
jim v lednu držme palce. Jejich vedení se
tento rok ujal malíř MgA. A. Popaja. Vystudoval akademii v Sarajevu a VŠUP v Praze,
kde působil dlouhá léta jako adborný asistent v ateliéru malby S. Diviše. Malbě
a barvě rozumí jako málokdo.

ZUŠ. Vystoupili M. Rajičová, M. Bauerová,
D. Navařík, R. Žitný, M. Fiedler a J. Peš.
Na podzim a na jaře vyrážíme na cesty za
umění. Tentokrát jsme navštívili výstavu
Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj,
v paláci Kinských a výstavu Jaroslava Horejce: Mistr českého art deca, v sousedním
Domě u Kamenného Zvonu. Na cestu s námi
vyra-zili nejen žáci výtvarného oboru, ale
také někteří jejich rodinní příslušníci.
Členové úspěšného komorního souboru, kteří
získali v minulém školním roce první místo
v národním kole soutěže ZUŠ - K. Kolářová,
V. Brenner, T. Petrová, M. Routová - se nyní
zúčastnili s paní učitelkou K. Němečkovou
slavnostního „Ocenění žáků a studentů za
úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje
na soutěžích a přehlídkách ve školním roce
2015/2016“ v Mělníce.
Adventní čas pro nás neznamená jen dobu
příprav na vánoční koncerty. Tradičně jej
vítáme adventním matiné na první adventní
neděli, hodinu před polednem, na kterém zapalíme spolu s panem starostou první svíčku
na našem věnci.
Na koncertě vystupují i žáci, které v tomto školním roce čekají hudební soutěže
a tak mají příležitost si svůj um
a přednes nových skladeb prověřit před
širším obecenstvem.

Aldin Popaja při konzultaci

Magda Routová na adventním koncertě

A opět, také dospělí zájemci, mohou (i se
svými dětmi) navštěvovat dílnu keramiky
B. Lacigové.

Před zahájemním adventu jsme se také rádi
podíleli na instalaci Řevnického betlému,
který můžete vidět ve výloze kanceláře
Corso.

Nový školní rok jsme také zahájili koncertem učitelů, aneb Učitelé svým žákům,
na kterém měli posluchači možnost vidět
a slyšet právě některé nové pedagogy

Oblíbené jsou v předvánočním čase i ZUŠkové
dílny malby kobaltem na porcelán, které
se konají již třetím rokem. Děti si mají

Dílna malba kobaltem na porcelám
možnost vyrobit krásný dárek přímo v rámci
výuky. Veřejnosti. přátelům a kamarádům
jsme stejnou možnost dali v sobotu 3.12.
Vznikly opravdu krásné malby, které můžete
obdivovat v naší fotogalerii.

Ve stejný den, na městských vánočních
trzích, se představily nejmenší tanečníce
pod vedením L. Gejdošové a vstup ZUŠky
doplnil po dlouhé době i dramaťák, který
s paní učitelku R. Rychlou připravil krátkou recitaci, báseň s názvem Grizly.

Kapela L.E.S. nově vedena D. Navaříkem
navázala spolupráci s dobřichovickým Kukadýlkem /kde zajišťuje hudební doprovod/
a nastudovala s ním Vánoční hru ... aneb
O tom slavném narození. Kapela vyrazila i na
zimní soustředení na Monínci. Nyní je čeká
šňůra vystoupení - Bakov, Dobříš i Řevnice.

CO nÁS ČEKÁ A nEMInE...

Vánoční koncerty udělají tečku za rokem
2016. A potom nás již čeká nabitý rok 2017.

Letos se nám povedl unikátní projekt v
počítačové grafice, velice zdařilá věc žáků
4. a 5. ročníků, potisk na trička lesní postavičky a lesní abeceda. Na obrázku
postavičky A. Chlebounové

Soutěže, vystoupení, řada zajímavé spolupráce, výstavy, tradiční i nové projekty.
Rozhodli jsme se zapojit do Open ZUŠ
- celostátního happeningu základních
uměleckých škol ve veřejném prostoru,
v kterém představí svůj program v rámci
jednoho společného dne - 30.5.2017. Cílem
je zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci
celorepublikové mediální kampaně. Ta je organizována ve spolupráci s Nadačním fondem M. Kožené, která o základním uměleckém
vzdělávání říká: „Základní umělecké školy
tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky
k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela
unikátním vzdělávacím systémem, který je
třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“
Předposlední květnový den se ZUŠka zapojí
výchovnými koncerty v kině ale i velkým
koncertem v Lesním divadle, kam ke spolupráci pozveme i symfonický orchestr!
Většina dobrovolných příspěvků, které letos prostřednictvím spolku Klubu při ZUŠ
v Řevnicích získáme, tak poputuje na realizaci tohoto náročného projektu.
Léto by pak mělo být opět ve znamení
stěhování . Město Řevnice má v plánu
přesun knihovny a kulturního střediska, do
prostor na náměstí, v č.p. 64. Doufáme ale,
že ateliéry ve staré škole zůstanou.
Ale o tom až příště...

Krásné Vánoce a šťastný nový
rok 2017.
www.zus-revnice.cz

