ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA H. TÝN INFORMUJE

V letošním školním roce se naši žáci opìt
zúèastnili nìkolika umìleckých soutìží.
Soutìže umìleckých škol vyhlašované
každým rokem MŠMT patøí letos hudebnímu
(HO) a literárnì dramatickému
oboru(LDO).Krajského kola II. soutìžní
pøehlídky LDO ve slovesném projevu
se 9.4.2010 v Ostrovì nad Ohøí úspìšnì
zúèastnila Kateøina Anderlová. Se svým
autorským textem „Láska“, postoupila
do ústøedního kola, které se uskuteèní v kvìtnu
v Uherském Hradišti.Krajského kola
II. soutìžní pøehlídky LDO v sólovém projevu
pøednesovém se 14.4.2010 v Plzni zúèastnily
tøi žaèky LDO, Kateøina Anderlová, Eva
Bednárová a Hana Traxmandlová ( tøída
Mgr.H.Stonové Pranèlové ). Školní kola
soutìže HO komorních souborù jsme tentokrát
realizovali už v lednu formou tøídních
pøehrávek, ze kterých se ètyøi soubory dostaly
do okresních kol. Okresní kolo soutìže
Dechových komorních souborù probìhlo
8.února 2010 v Domažlicích. Ve II. kategorii
získalo Duo pøíèných fléten ( tøída
K.Kondrysové ) Simona Goliatová, Lucie
Odvodyová 1. místo s postupem a ve IV.
kategorii Dva klarinety s klavírem ( tøída
P.Kreysy ) Jan Havlíèek, Jakub Šaloun,
klarinety, Lenka Vlasáková, klavír 1. místo
s postupem do krajského kola. V Plzni se
6.bøezna krajského kola zúèastnilo pouze Duo
pøíèných fléten, které zde obsadilo 3.místo.
V okresním kole soutìže Komorní soubory
s pøevahou smyècových nástrojù naši školu
reprezentovaly 22.bøezna v ZUŠ v Domažlicích
dva soubory, Houslové duo Lucie Britvíková,
Lukáš Plachý, a Trio Sára Marvanová, pøíèná
flétna, Dáša Maiová, housle, Dana Maiová,
klavír. Oba soubory ( tøída J.Drábkové )
obsadily 1.místo s postupem. Krajské kolo
probìhlo 10.dubna v ZUŠ B. Smetany v Plzni.
V I. kategorii Smyècová duetta obsadili Lucie
Britvíková a Lukáš Plachý 3. místo, a Trio Sára
Marvanová, Dáša Maiová a Dana Maiová
pøivezlo èestné uznání.

17.února 2010 se uskuteènilo v Plzni krajské
kolo pìvecké a zpìvácké soutìže Karlovarský
skøivánek. V tomto krajském kole obsadily
spoleènì Klára Lahodová a Ester
Taubenhanslová ( tøída J.Lengálové )
17. - 18.místo ( v kategorii A2 bylo 40
úèastníkù! ) a Radka Doleèková ( kategorie C )
postoupila do národního kola. Celostátní kolo
Karlovarského skøivánka 2010 probìhlo
v Karlových Varech ve støedu 24. bøezna
a Radka Doleèková si odtud odvezla krásné
2. místo.Radka Doleèková mìla letos velmi
úspìšný rok. V lednu zdárnì absolvovala
talentové pøijímací zkoušky na konzervatoø do
Prahy a od záøí 2010 byla pøijata ke studiu obor
klasický zpìv.
Gratulujeme.
Dana a Dáša Maiovy a Sára Marvanová

Letošní soutìžení zahájil již 7. listopadu 2009
VII. roèník Mezinárodní pìvecké soutìže
Pražský pìvec. Soutìž vyhlašuje Dìtská opera
Praha pod záštitou vedení opery Národního
divadla v Praze pro mládež ve vìku 8–26 let.
Soutìž probíhá ve ètyøech vìkových
kategoriích a ve dvou kategoriích pro
konzervatoøe. Je dvoukolová a Radce
Doleèkové ( 15 let ), žákyni ze tøídy
J.Lengálové, se podaøilo v poèetné konkurenci
postoupit do 2.kola.

za ZUŠ Jana Lengálová

Národní památkový ústav, Státní hrad
a zámek Horšovský Týn
Základní umìlecká škola Horšovský Týn
poøádají:

Májový koncert
úèinkují:
Klíèek - folklorní soubor
Žížalky - komorní soubor
Pìvecké sdružení JL
Camerata
a sólisté - absolventi školy
sobota 23.kvìtna 2010 v 18,00 hod.
Erbovní sál zámku
vstupné dìti 30,00 Kè, dospìlí 50,00Kè
Pøedprodej vstupenek: pokladna zámku
Radka Doleèková na Karlovarském skøivánkovi

Základní umìlecká škola informuje:
Zápis
do pøípravného studia hudebního, výtvarného
a literárnì dramatického oboru
a pøijímací øízení starších žákù
se uskuteèní
ve ètvrtek 10.èervna 2010 od 14,00 do 17,00 hodin
V hudebním oboru se vyuèují hra na klavír, el.klávesy, akordeon, housle, violoncello, kontrabas,
kytaru, bicí, zobcové flétny, pøíènou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, dudy, sólový zpìv, sborový
zpìv.
Informace v øeditelnì školy, tel. 379 422 304.
Lucie Britvíková a Lukáš Plachý

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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KVÌTEN 2010
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