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Výtvarníci oživili město
Během letních prázdnin se uskutečnila celá řada výtvarných
workshopů a plenérů. Děti si vyzkoušely pletení košíků, práci
se dřevem, s hlínou, sítotisk, voskovou batiku, keramiku,
linoryt a další techniky.

Dodnes můžete v ulicích Opavy spatřit díla z akce Výtvarníci
ZUŠ oživují město. Mladí studenti připravující se na
studium architektury navrhli a realizovali několik objektů,
které dodnes zdobí centrum Opavy (např. svítící strom na
sloupu Slezanky, boxy pro skateboardisty, pódium u kostela
sv. Janů nebo lavička u Ptačího vrchu).

Gratulace

Gratulujeme tanečnicím Janě
Jochimové a Anně Ryžové
ze třídy Lucie Bilíkové ke
stříbrným medailím, které
získaly na mezinárodní soutěži
Dance Ostrava Grand Prix
2021 v kategorii
Contemporary balet.

Další gratulace patří žákyním
výtvarného oboru Haně
Foltysové, Petře
Valouškové, Ester
Tenghlerové a Veronice
Krejčiříkové za získání
Stříbrného pásma v soutěži
Múzy Ilji Hurníka 2021.

Vážení čtenáři,

v rukou máte první vydání
nového čtvrtletního magazínu
ZUŠ Opava. Pravidelně, každé
tři měsíce, s vámi chceme
sdílet všechno podstatné, co se
ve škole událo, co se podařilo
a na co se můžeme s žáky
těšit. V tomto čísle si proto
přečtete o letních akcích,
podzimních festivalech i vá-
nočním koncertu.

Věřím, že pro Vás bude náš
magazín zdrojem hezkých
zpráv.

Stanislava Lohinová, editor

ZUŠ zářila všemi barvami
Hudba, tanec, herecké etudy, výstava i výtvarné
workshopy oživily na jeden den centrum města. První
říjnový den patřil celorepublikovému festivalu ZUŠ Open,
který se v Opavě konal už potřetí, pod názvem Colours
of ZUŠ III.

Žáci čtyř oborů se střídali na čtyřech pódiích. Od Ptačího
vrchu přes Obecní dům po Dvořákovy sady se linula hudba
z vystoupení sólových hudebníků a zpěváků, menších i vel-
kých souborů, sborů a orchestrů. Tanečnice se před Obecním
domem musely vypořádat s tvrdou dlažbou, listím a kamínky.
Divadelníci se představili na stejném místě, zatímco druhá
skupina žáků si zaimprovizovala v Café Evžen.

Novinkou bylo
zapojení kostela
sv. Janů, kde
probíhaly krásné
koncerty, výstava
žáků výtvarného
oboru a tisk
linorytů.

Workshopy lákaly
děti i dospělé také na Ptačím vrchu, kde se tvořila obří
pikniková deka a zvláštní květiny z žaluzií. Program vyvrcholil
na hlavním pódiu, kde vystoupily kapely Jarem být (s učiteli
Michalem Polášem a Pavlem Markem) a dámská kapela
BraAgas pozvaná v rámci festivalu Bezručova Opava, jehož
bylo Colours of ZUŠ III součástí.

Díky přízni počasí, obrovskému nasazení učitelů a žáků, kteří
měli na zkoušení a přípravu jen pár týdnů, a stovek diváků se
povedlo vytvořit nezapomenutelnou atmosféru.
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Další gratulace

Gratulujeme Sofii
Pendzichové a Anetě
Barešové za 2. místo, Emě
Voždové pak za čestné
uznání na soutěži Kreslíř roku,
která se konala v ostravské
galerii PLATO.

Gratulujeme Cimbálové
muzice, která s folklórním
souborem Úsměv postoupila
po úspěchu v krajském kole na
Celostátní přehlídku
folklórních souborů v Jihlavě.

Z výtvarky...

Škola se v září zapojila do akce
Opavská muzejní noc, kdy
zpřístupnila výstavu ilustrací
publikace Akordeon v barvách
a prezentace z letních
workshopů v netradičních
večerních hodinách.

V říjnu se v galerii představily
učitelky Anna Chevale, která
vystavila abstraktní malby,
a Markéta Jedličková se
svými veselými perokresbami.

Od listopadu se v galerii
prezentuje výstava Báry
Schindlerové Vnitřní
zamyšlení jako způsob
sebepoznávání, jejíž součástí
jsou výstupy z workshopů
„Hledání vlastních odpovědí“
žáků učitelů Markéty
Janečkové, Zuzany Tázlarové
a Michala Poláše.

Žáci Anny Chevale a Lenky
Lazarové v listopadu
vystavovali také v galerii
Fakulty veřejných politik, jako
součást multižánrového
festivalu Na cestě.

Děti rozehrály Magický klavír
Stovka dětí ze Slezska a Moravy dorazila na devátý ročník
festivalu Magický klavír v proměnách času, který se konal
18. listopadu na Církevní konzervatoři Německého řádu.

Za krásným
křídlem Petrof se
vystřídaly děti od
těch nejmenších
po ty nejzkuše-
nější, které před-
vedly krásná
koncertní prove-
dení náročných
nebo dokonce
vlastních skladeb. Veselou notu na festival přinesla už
tradiční soutěž Klavírní postavičky, ve které se děti
představily v kostýmech jako pozdimní listí, opičky nebo
lyžař.

Velký zájem byl o klavírní workshopy s pedagogy Janou
Vondráčkovou, Lukášem Michelem a Eliškou Novotnou.
Program festivalu doplnila dvě koncertní vystoupení. Polední
matiné patřilo teprve dvanáctileté Noře Lubaddové, držitelce
mnoha ocenění a velké klavírní naději. Závěrečný koncert byl
věnován čtyřručním skladbám v podání klavírního dua
Novotná–Michel.

Festival přinesl účastníkům i pořadatelům spoustu zážitků
a zkušeností, ze kterých budou ještě dlouho čerpat.

Akordeon v barvách slavil
Krásná notová publikace Akordeon v barvách, kterou
vydala naše ZUŠ ve spolupráci se SRPUŠ, statutárním
městem Opava a Moravskoslezským krajem, se dočkala
slavnostního křtu.

Nové noty pro akordeon složil Martin Žurek. Skladby jako
Šílený taxikář, Starý kolotoč nebo Veselé opičky doprovodili
svými ilustracemi žáci výtvarného oboru ze tříd Lenky
Lazarové, Markéty Janečkové a Zuzany Tázlarové. Ke knize je
přiloženo také CD s nahrávkami, které vzniklo v našem
vlastním nahrávacím studiu za přispění hned několika
učitelů.

Slavnostní křest proběhl v pátek 26. listopadu ve
Dvořákových sadech. Žurkovy skladby zahráli žáci a peda-
gogové ZUŠ Opava a Janáčkovy konzervatoře Ostrava.
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Přispějte na SRPUŠ
Víte, o co se stará Sdružení rodičů
a přátel umělecké školy? Spolek ze
symbolických příspěvků financuje
a podporuje spoustu aktivit naší
opavské ZUŠ.

Jedině díky SRPUŠ je možné dosáhnout
na více grantů a organizovat meziná-
rodní festivaly Magický klavír a Kyta-
rovou smršť. Spolek ale podporuje celou
řadu dalších koncertů, vystoupení, ZUŠ
Open nebo třeba nakupuje chybějící
počítače, hudební nástroje, dárky pro
absolventy nebo kostýmy pro tanečnice.

Nedávno dostali všichni rodiče zprávu
z Klasifikace s pokyny pro platbu.
Vybírá se pouze 200,- na rodinu na
školní rok. Budeme velmi vděční za
každou zapojenou rodinu a za každý
příspěvek, který nám pomůže rozvíjet
nadstandardní aktivity a úroveň naší
umělecké školy.

Koncert bude online
Vánoční koncert bude opět rozdávat
radost v domovech pro seniory, při
nakupování v Globusu i doma u po-
čítačových obrazovek.

Po loňském úspěchu se opakuje
natáčení velkého vánočního koncertu.
Před kamerou a mikrofony se střídají
jednotliví žáci i celé orchestry. Zájem
o natáčení je tak velký, že možná
vznikne víc než jeden koncert.

Koncert bude pro všechny dostupný na
sociálních sítích Youtube, Facebook
a Instagram krátce před Vánoci. Stejně
jako loni nahrávka poputuje i do opavských domovů pro seniory, aby jejich obyvatelům navodila vánoční
atmosféru, když v současné situaci není vhodné a mnohdy ani možné v domovech pořádat živé
vystoupení. Vybrané skladby oživí před Vánoci také in-store rádio v supermarketu Globus, se kterým
škola spolupracuje už podruhé. Podrobné informace o vysílání budou na sociálních sítích školy.

Magazín ZUŠkovník vydala Základní umělecká škola, Opava, p. o. vlastním nákladem. Editor: Stanislava Lohinová.


