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Gratulace žákům

Žákyně Anny Chevale uspěly
ve výtvarné části soutěže Múzy
Ilji Hurníka 2022 se svými
kresbami embryí. Zlaté pásmo
získalyMagda Halfarová
aMia Pacigovičová,
bronzovým pásmem byla
oceněna Júlie Bubeníková.

Magda Halfarová uspěla
i na další výtvarné soutěži.
Z Kreslíře roku, který se konal
3. listopadu v galerii Plato, si
odnesla čestné uznání za své
zpracování zátiší.

Agáta Rabinská ze třídy
Zuzany Vávrové se prosadila
25. října ve velké konkurenci
v pěvecké soutěži Eurotopia,
kde vyhrála 1. místo.

Dorothea Dvořáková
ze třídy Markéty Jedličkové
uspěla ve výtvarné soutěži
Evropa 2050. Její kresba Jak
to dopadne, tak to dopadne
byla vybrána mezi nejlepší
a bude vystavena v pražském
Karolinu.

Vážení čtenáři,

v předvánočním čase Vám
přinášíme první číslo
magazínu ZUŠkoviny v tomto
školním roce.

Dočtete se o jubilejním
ročníku festivalu Magický
klavír, výstavách výtvarného
oboru, úspěších našich žáků
a dalších událostech, které se
chystají nebo už proběhly.

Příjemné čtení.

Stanislava Lohinová, editor

Magický klavír slavil 10. výročí
Oblíbený festival Magický klavír v proměnách času
oslavil desáté výročí. Jubilejní ročník se konal
v nových prostorách, ve zrekonstruovaném
koncertním sále ZUŠ Opava na Nádražním okruhu,
a zúčastnil se ho mimořádný počet mladých
klavíristů z Moravy, Slezska i blízkého Polska.

24. listopadu se v Opavě sešla stodvacítka žáků klavírních
oddělení ze 24 základních uměleckých škol od Brna po
Rybnik. Velký zájem byl nejen o přehlídku samotnou, ale
také o doprovodný program a soutěžní kategorii Klavírní
postavičky.

Postaviček v kostýmech se představily téměř tři desítky
a mezi mnoha nápady si podle poroty (diváků) ocenění
zasloužili bratři Svobodovi jako Blaničtí rytíři, David Racko
s motivem ze Star Wars a Maria Erfurt s Fantazií na strunách
podzimu.

Zcela zaplněný sál sledoval dopolední koncert dětské
virtuózní pianistky Kláry Gibišové, která má za sebou
ve svých dvanácti letech již řadu úspěchů a vystoupení na
prestižních festivalech. Večerní program uzavíral Vojtěch
Trubač, finalista Mezinárodní interpretační soutěže
Beethovenův Hradec a další talent současné hudební scény.

K doprovodnému programu patřily klavírní workshopy
s pedagogy z Fakulty umění Ostravské univerzity Lukášem
Michelem a Eliškou Novotnou. Připravena byla také
poznávací hra s QR kódy, kterou vytvořila Gabriela Westová.

Festival podpořilo grantem statutární město Opava
a pořádalo jej klavírní oddělení po záštitou Spolku rodičů
a přátel při ZUŠ Opava.
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Nejen Solná žije výstavami
Od září se v budově výtvarného oboru na Solné
konaly už tři výstavy a další právě začíná. Není to ale
jediné místo, kde naši žáci vystavovali.

Výstava prací žáků Anny Chevale Vidím? se rozprostřela i do
Slezského zemského muzea. VýstavaKdyž tě paprsky
pohladí po tváři..., která propojila práce studentů Markéty
Janečkové, Zuzany Tázlarové a Lenky Lazarové, proběhla
v rámci festivalu Bezručova Opava v kostele sv. Václava.

Přímo ve výstavní síni na Solné vystavovala SŠPU Opava
práce ze soutěžeKreslím, kreslíš, kreslíme, kterou
8. prosince vystřídají díla žáků Markéty Jedličkové. Výstava
s názvem vLES a vyLES představí malby metaforicky
pojímající prostor lesa. Lesa, který si mladí výtvarníci nosí
v sobě. Zamýšlejí se jakou úlohu a podstatu má člověk pro les,
kde je v něm jeho místo. Ztratíte se v lese? Zdivočíte? Kdo se
nebojí, ten může do ZUŠ do lesa. Les se těší, les Vás zve!

Výtvarné okénko

Autor: Dorothea Dvořáková ze třídy Markéty Jedličkové

Školní novinky

ZUŠ Opava získala dotaci
Šablony I z operačního
programu Jan Amos
Komenský, jehož cílem je
podpora vzdělávání
pracovníků škol, sdílení
zkušeností a spolupráce. Díky
dotaci již škola mohla pořídit
například osvětlení do sálu,
hudební nástroje pro dechové
oddělení nebo nové židličky
ke klavírům. A další vybavení
je v plánu...

ZUŠ se daří zlepšovat
nástrojový park. Pro
zkvalitnění výuky byly i díky
pomoci Moravskoslezského
kraje pořízeny již 4 nové
klavíry Yamaha, pátý dorazí
příští rok a jedno křídlo Petrof
projde generálkou.

Krátké zprávy

30. září proběhl v kostele
sv. Janů ZUŠ Open vol. 2,
který zahrnoval koncert
a výstavu Na plotě.

Naši žáci vystoupili na řadě
akcí, například zpěváci
Zuzany Vávrovéměli
koncert v klubu Art a zpěváci
Zdenky Mervové
v nízkoprahovém centru Elim.

Na začátku prosince
uspořádaly krásný společný
koncert smyčcové
orchestry ZUŠ Opava a ZUŠ
V. Vančury Háj ve Slezsku.

Ve Slezském zemském muzeu
proběhl tradiční Adventní
koncert žáků ZUŠ, na
programu byly sbory, kytary,
flétny a smyčcový orchestr.



4 |

Podořte s námi ZUŠ Opava!
Vážení rodiče a přátelé školy,
v nejbližších dnech obdržíte poukázky s poplatkem
SRPUŠ. Žádáme Vás o včasnou úhradu, abychom
mohli dále pomáhat našim žákům a vašim dětem.

SRPUŠ jen od začátku školního roku:
• zorganizoval festival Magický klavír,
• uhradil cestovné na soutěž a workshopy v Ostravě,
• nakoupil keramickou hlínu, grafické papíry a šicí

stroj pro výtvarný obor, příslušenství pro saxofony,
linoleum na venkovní vystoupení pro taneční obor,
pojízdné tabule pro teorii a nový akordeon.

Podpořte s námi žáky školy, má to smysl.

ZUŠka v zajetí sítí
Znáte školní youtube kanál? Nově ho
najdete pod popisovačem
@zakladniumeleckaskolaopava.

Na youtube si pustíte
i zatím poslední online
koncert školních
souborů a orchestrů.

Sledujete školu na Facebooku? Pak už jste
si určitě všimli našeho adventního
kalendáře. Každý den se můžete těšit na
krátká videa z našich archivů, která vás
naladí na sváteční notu.

Pozvánky
15. 12. 2022, 17.00 | ZUŠ Opava
Vánoční koncert sborů

16. 12. 2022, 17.00 | KD Vršovice
Vánoční vystoupení akordeonového orchestru

17. 12. 2022 | kostel v Raduni
Vánoční koncert

18. 12. 2022, 16.00 a 17.00 | OC Breda & Weinstein
Vánoční koncert sborů

21. 12. 2022, 17.00 | ZUŠ Opava
Vánoční koncert klavírního oddělení

22. 12. 2022, 17.00 | Minorit
Koncert kytarového orchestru a sboru MGO

7. 1. 2022, 15.00 | KD Malé Hoštice
Tříkrálový koncert – Cimbálová muzika

12. 1. 2023, 17.00 | ZUŠ Opava
Novoroční koncert pěveckého oddělení

13. 1. 2023, 17.00 | Slezské zemské muzeum
Novoroční koncert akordeonů a EKN

od února | sledujte kalendář na www.zusopava.cz
Třídní předehrávky

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


