ZUŠÍK

občasník ZUŠ Vsetín, 4.číslo IV.ročník 2006/2007, vydáno dne 26.dubna 2007
Okénko ředitele
Vážení přátelé, milí žáci,
školní rok pomalu, ale jistě chvátá do finále a škola připravuje
pro Vás spoustu zajímavých akcí. V měsíci květnu se na absolventských koncertech představí žáci, kteří v letošním školním
roce ukončí první a druhý stupeň hudebního oboru na naší škole.
Taneční obor se v Domě kultury Vsetín představí tanečním vystoupením všech žáků tohoto oboru se zaměřením na absolventské
vystoupení žáků, kteří v tomto školním roce ukončí vzdělávání
na naší škole. Výtvarný obor vystavuje práce žáků a absolventů
v prostorách školy a dramatický obor připravuje vystoupení v
měsíci červnu.

Doteky módy
Jarní modely studentek VO Mariety Kajabové (16 let) a
Terezy Kupkové (16 let) jsou výsledkem akční tvorby VO
(p. uč. Davidová). Nákup oblečků (second-hand) trval
pouze 30 minut a cena nepřesáhla 50,- Kč. Doufáme, že
tyto fotografie budou inspirovat.
K.D.

Přijímací zkoušky, tedy zápis žáků ke studiu na naší škole pro
školní rok 2007/2008 proběhne v týdnu od 11. – 15. června 2007
od 14:00 – 17:00 hodin. Škola nabízí možnost uplatnění žáků v
hudebním, výtvarném, tanečním a dramatickém oboru. V hudebním oboru bychom rádi od nového školního roku otevřeli výuku
hry na keyboard s využitím počítačové techniky. Jednalo by se o
připojení nástroje na PC, práce s hudebním programem, technika
zvukového záznamu a mixáž hudby. Dále bychom rádi v hudebním
oboru otevřeli muzikálové oddělení, které by se zaměřovalo na
muzikálový projev, zpěv a taneční výraz. Tento obor bude otevřen
při naplnění jedné třídy. V rámci orchestrální hry přijímá dechový
orchestr nové žáky, ale i absolventy školy, rodiče a příznivce školy,
kteří by si rádi v tomto orchestru zahráli. Členové dechového orchestru, kteří působí jen v tomto orchestru neplatí školné.
Výtvarný obor stále rozšiřuje a přijímá žáky na studijní zaměření
počítačové grafiky, která se na naší škole vyučuje již od letošního
školního roku a těší se veliké oblibě. Žáci pracují v programu
Photoshop a Ilustrátor v moderně vybavené počítačové učebně.
K dispozici je profesionální počítačová technika, scanner, barevná
laserová tiskárna a další vybavení.
Dramatický obor přijímá žáky pro široké zaměření dramatické
průpravy, recitace, práce s loutkou, ale rádi bychom se také
zaměřili na muzikálovou tvorbu. Pod vedením zkušené učitelky,
která působí v několika uměleckých souborech bude tato výuka
jistě velmi poutavá.
Taneční obor přijímá žáky pro klasický, novodobý, lidový tanec
a také specializaci tanec na špičkách. Při zájmu žáků a naplnění
alespoň jedné třídy bude zahájena výuka pro základy muzikálového tanečního projevu.
Těším se na setkání s Vámi na našich připravovaných akcích, koncertech, výstavách a vystoupeních. Absolventům naší školy přeji
úspěšné absolventské vystoupení a s novými žáky se těším na
setkání při červnovém zápisu do naší školy.
								
Roman K o n ů p k a
					
ředitel školy

foto: Tereza Bierská

Základní umělecká škola Vsetín

Akce na měsíc KVĚTEN

Podsedky 285, telefon: 571 411 725

07.05. 18:15
		

Klavírní večer bývalé žákyně ZUŠ Vsetín Michaely 		
Jančálkové

10.05.

17:00

I. Absolventský koncert

15.05.

17:00

II. Absolventský koncert

16.05.

16:30

Třídní přehrávka žáků uč. Jiřího Kašpara

17.05.

16:30

Třídní přehrávka žáků uč. I. Něničkové a V. Palové

21.05.

16:30

Třídní přehrávka žáků uč. M. Humplíka

22.05.

16:30

Třídní přehrávka žáků uč. E. Macků

23.05.

16:30

Třídní přehrávka žáků uč. T. Valůška

24.05.

17:00

Žákovský koncert

25.05.

v týdnu 11.-15. června 2007, od 14:0017:00 hodin

pro školní rok 2007/2008
v oboru

hudebním (pro žáky od 6 let a starší)

Dům kultury Vsetín - Závěrečné a absolventské 		
vystoupení žáků tanečního oboru uč. J. Špačkové a		
M. Píchala

29.05.

16:30

Třídní přehrávka žáků uč. J. Bazela

29.05.

16:00

Dům kultury Lidečko - Závěrečný žákovský koncert

30.05.

17:30

Třídní přehrávka žáků uč. Z. Adamcové

31.05.

16:00

Dům kultury Valašská Polanka - Jarní slavnostní 		
koncert žáků uč. M. Smítkové, M. Bodnárové a Z. 		
Machačové

17:00

19.06. 16:00
		

výtvarném (pro žáky od 6 let a starší)
kresba, malba, grafika, modelování, keramika,
dekorativní činnosti,
počítačová grafika

tanečním (pro žáky od 5 let a starší)

Třídní přehrávka žáků uč. P. Lišky
Valašská Polanka - Třídní koncert žáků uč. Z. 		
Machačové

19.06. 16:00 Lidečko - Třídní koncert žáků uč. M. Bodnárové		
						
20.06. 16:00 Lidečko - Třídní koncert žáků uč. M. Smítkové 		
						
21.06. 16:00 Lidečko - Třídní koncert žáků uč. Z. Machačové
21.06. 16:00
		

hra na klavír, keyboard, akordeon, varhany, housle, violoncello, zobcová a příčná flétna, klarinet,
saxofon, lesní roh, trubka, tuba, kytara, skladba,
cimbál, pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv,
bicí nástroje a základy hudební skladby

klasický tanec, novodobý tanec, lidový tanec,
tanec na špičkách

Akce na měsíc ČERVEN:
11.06.

přijímací talentové
zkoušky
(zápis žáků ke studiu)

09:00
18:00
		

		

vyhlašuje

Valašská Polanka - Třídní koncert žáků uč. M. 		
Bodnárové a M. Smítkové

21.06. 17:00
Závěrečný žákovský koncert				
				
22.06. 16:00 Horní Lideč - Třídní přehrávka žáků uč. K. Kubky
Koncerty a třídní přehrávky žáků z kmenové školy ( ZUŠ Vsetín) se
konají v koncertním sále školy.

Základní umělecká škola Vsetín
adresa: Podsedky 285, 755 01 Vsetín
tel: 571 411 725
e-mail: zus@vs.inext.cz
www.zus-vsetin.org

literárně dramatickém (pro žáky od 7 let
a starší)

dramatická průprava, dramatická slovesnost, práce
s loutkou, pohyb, přednes, hudebně-hlasová a
rytmická příprava

estetická výchova – „dětičky“ (pro děti
od 5 let)
přípravka pro všechny obory

Podrobné informace o studiu obdržíte na
ředitelství školy nebo telefonicky u ředitele
školy na čísle 571 411 725

Občasník je vydáván pro potřeby školy.
Náklad 1000 výtisků.
šéfredaktor: Radim Trčálek
tisk: Středisko služeb školám Zlínského kraje - odloučené pracoviště Vsetín

