ZUŠkovinky, květen 2016
A JE TO TADY… MUZIKÁL
Milí příznivci, rodiče, žáci i pedagogové!
Když před necelými třemi roky jsem společně s Otakarem Kovářem přednesla ve škole
před učiteli nápad tvořit autorský muzikál, nesetkala jsem se s nadšením celého
pedagogického sboru, což je naprosto logické, neboť jsme si uvědomovali, že, byť jsme téměř dvacet let každoročně spolupracovali
nad společnými projekty všech
oborů i oddělení, nás čeká něco
mimořádného. Uvědomovala jsem
si, že budeme společně tvořit něco
výjimečného, co tu v Jičíně ještě nebylo.
Nejprve se sešel tým učitelů, který vytvářel
popis jednotlivých scén, aby pan skladatel mohl
začít komponovat první muzikálové skladby.
Poté se vytvořil historicky první symfonický
orchestr školy a od září 2014 začal studovat
první skladby. O tom, jak to bylo náročné ze
stran učitelů a žáků nebudu psát (nestačily by
mě na to asi ani celé tyto ZUŠkovinky :-)) a
navíc jsem o tom již několikrát informovala
čtenáře během uplynulých dvou let.
V září 2015 se k orchestru přidali s nácvikem svých partů i zpěváci, představitelé hlavních postav, také pěvecký sbor a v neposlední
řadě také žáci tanečního i literárně dramatického oboru. Následovala řada společných soustředění a konečně i víkendovými zkouškami v
Masarykově divadle v lednu 2016.
Nesmím ani nechci opomenout tvoření kulis
a nezbytných rekvizit žáky našeho výtvarného
oboru, pro které to také nebyla žádná legrace.
Zvlášť pro obě vyučující, neboť od září 2016
díky rodičovským povinnostem bývalých paní
učitelek, musely naskočit do rozjetého Pendolí-

na a až uvidíte výsledek, budete nadšeni!
Jak jednoduše to vypadá, že? :-) Za tím
vším je velká dřina všech zúčastněných:
Chci tímto velmi poděkovat všem dětem, pedagogům a nechci zapomenout i na
rodiče, které to stálo také nemálo úsilí i
finančních prostředků.

Zároveň chci zvlášť poděkovat paní
Martině Komárkové, která napsala scénář
a velmi ochotně s námi spolupracovala
(tajně doufám, že bude i nadále :-)), panu
Otakaru Kovářovi nejen za zkomponovanou hudbu, ale také za trpělivost a mnohá
hudební pochopení.
Co je velmi překvapivé a potěšující, že
14 dní před prvními představeními je z 11
již 9 vyprodaných!!
A jaké je obsazení hlavních rolí:
Dominika Forbelská v roli Elišky K. Smiřické se představí publiku 16. a 17. 5. od
10:00 a ve všech večerních představeních.
Alexandra Pátková v roli Elišky K. Smiřické se představí 18.,19. a 25. 5. v 10:00.
Aneta Kučerová v roli Salomeny M. Smiřické bude účinkovat ve dnech 17.,19. 5. v
10:00 a 20. a 24. 5. v 18:00 a 21. 5. v 17:00
Kateřina Kozlová v roli Salomeny M. Smiřické ve dnech 16. 5. v 10:00, 22. a 25. 5. v
18:00
Bára Zítková v roli Salomeny M. Smiřické

ZUŠ J. B. Foerstera Jičín

ve dnech 18. a 25. 5. v 10:00 a 23. 5. v
18:00.
Michal Kříž v roli Zikmunda Smiřického
bude účinkovat ve všech představeních
Žofie Buchalová v roli Hedviky Zajícové
Smiřické z Házmburka ve všech představeních.

Radomír Říha v roli Jiřího Wagnera ve
dnech 16., 18., 25. 5. v 10:00, 20. a 24. 5. v
18:00, 21. 5. v 17:00 . V ostatních dnech
ztvárňuje roli Oty J. z Vartenberka.
Ondřej Lelek v roli Jiřího Wagnera ve
dnech 17.,19. 5. v 10:00, 22. 5. v 17:00
hodin, 23. a 25. 5. v 18:00. V ostatních
dnech v roli Oty J. z Vartenberka.
Roli žárlivé dívky se ve všech představeních
hraje Pavlína Karásková.
Venkovské děvče ztvárňuje Kristýna Janouchová.
V roli ceremoniáře vystupuje Richard Perkner.
Přátelé, tímto vás všechny srdečně zvu
do Masarykova divadla. Vezměte s sebou
dobrou náladu, několik drobných (o půlhodinové pauze se budete občerstvit v místním
bufetu) a především kapesníčky, myslím, že
budete chvílemi i dojatí :-).
Nyní už jen…“račte vstoupit, myslím, že se
skutečně máte na co těšit!“
Bc. Jaroslava Komárková

Lukáš KNAP - opět veleúspěšný….
V minulých ZUŠkovinkách jsme psali o tom, jak Lukáš Knap přijel do Hradce Králové na
krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na keyboard a stal se absolutním vítězem.
Lukáš se v prvním májovém víkendu se svým panem učitelem Mgr. Pavlem Krčmárikem
rozjel do Františkových Lázní, kde se ve své IX. kategorii utkal s dalšími 10 soutěžícími vzešlými ze všech krajských kol a získal neuvěřitelné 2. místo!!!
Lukášovi srdečně gratulujeme, sdílíme jeho radost a úspěch a panu učiteli Krčmárikovi
děkujeme za perfektní pedagogické vedení!
Bc. Jaroslava Komárková

Taneční obor
Premiéra je paráda, kostýmy jsou slušivé, aby ne, když je tu tolik pěkných holek. I
diváci mají slavnostní šaty a náladu. Je to
přehlídka celoroční práce v parádním hávu.
Bývají tu i vznosná slova.
Ale vlastní práce je vidět na zkoušce. Na
tu spoustu holek je na jevišti bedýnka
s cédéčkem a jedna paní. Paní učitelka Eva
Černochová. Spíš nenápadná žena, na
zkoušce někdy i trochu ostrá. Řekne: „Já
nebudu křičet.“ A za chvíli je na jevišti ticho,
oči směřují na paní učitelku. Věru těžké
udržet potichu ženské. Zvláště když je jich
tolik.
Ještě vlasy. „Říkala jsem, že na zkoušce
máte mít svázané vlasy.“ Ale když ony tak
krásně při tanci vlají. Jsou součástí ženské
krásy. I u těch nejmenších. K tomu barevné
osvětlení. K tomu rekvizity. Paraplátka, nebo
jen obyčejná stuha.
A tyhle holky od prvního ročníku Zušky
až po absolventky dostávají náležitě zabrat.

Tohle je zkouška Tanečního kaleidoskopu II.
Dopoledne po částech, po obědě
v kostýmech, večer premiéra. Kromě nácviku
ve vyučovacích hodinách zmákne se to za
jeden den. Ale muzikál, premiéra v květnu, to
je jiná makačka. Několik víkendových soustředění, teď zkoušky o sobotách a nedělích. Taneční obor je tu vedle ostatních oborů ZUŠ
součástí té velké, dá se říct, že historické události. Tady jsou tanečnice, někdo řekne baletky, součástí víc než stočlenného týmu.
Ale vraťme se ke kaleidoskopu. Zuška ho dělá
každý rok. Letos představuje sestřih sedmnác-

Oddělení smyčcových nástrojů
Už nám zbývají jen dva měsíce školního roku, ale přesto uslyšíme spoustu
krásné hudby.
V květnu proběhne naší školou nastudovaný muzikál Eliška K. Smiřická. Na
realizaci se podílela všechna oddělení: hudební, taneční, literárně-dramatický
a výtvarný. Zkoušky v Masarykově divadle jsou naplánované na 12. a 13. května. Od 16. do 19., 25. května dopoledne hrajeme pro školy. Premiéry a další
představení pro rodiče a širokou veřejnost provedeme 20. až 25. května večer.

Klavírní maratón se blíží….
Sobota 4. 6. 2016 je tady za pár týdnů! Tato ojedinělá akce bude pro
vás jistě výjimečným zážitkem a budeme rádi, když se přijdete alespoň
podívat, poslechnout si, popovídat a prostě pobýt v pohodové společnosti. Do akce jsou zapojeni i výtvarníci naší školy - v arkádovém nádvoří budete mít možnost sledovat jejich práci naživo a možná se něčemu
výtvarnému i přiučit. Reklamu jak se patří zajistí naši dramaťáci, kteří se
v barvách klaviatury vmísí mezi lid na pátečních a sobotních trzích a s
transparenty v rukou budou silnými hlasy zvát veřejnost na tuto výjimečnou akci. Průběh maratonu bude monitorován Agenturou Dobrý den,
zaštiťující dosažení rekordu, překračujícího 15 hodin nepřetržitého štafetového hraní na klavír a náš jičínský výkon zaznamená do České knihy
rekordů. Rádi vám oznamujeme i skutečnost, že od dnešního dne je
zprovozněn online nástroj, prostřednictvím kterého se můžete přihlásit
kdykoliv a kdekoliv, kde je přístup k internetu. Stačí kliknout na link, uvedený na www.zusjicin.cz a facebookových stránkách naší školy. Sice

ti menších čísel. Vznikal v hodinách. Potěšitelné je, že na některých vystoupeních se
jako choreografky podílely žákyně. Některé
dokonce dělaly celé samy. To je důkaz dobré práce. V úterý 26. dubna byl potlesk zasloužený.
proChor
http://prochor.rajce.net/
Tanecni_kaleidoskop_II
http://prochor.rajce.net/
Tanecni_kaleidoskop_II

Poslední květnová sobota bude patřit Vítáním občánků,
které zpestří hudbou někteří žáci našeho oddělení.
V měsíci červnu je také naplánováno několik akcí: přehrávka a slavnostní vyřazení absolventů, postupové zkoušky, koncert našeho oddělení. Vidíte, že nás toho čeká ještě
opravdu hodně, tak vydržte a navzájem si držme pěsti a
přejme štěstí.
Miloslava Vrbová, DiS.

sobota je již téměř zaplněna, ale kdo říká, že nemůžeme pokračovat nonstop i v neděli? :-) Jistě jste ještě noc na zámku nestrávili neváhejte, máte nyní možnost! Přátelé, jestli umíte zahrát na klavír třeba jen "Skákal pes", jste v Porotním sále v sobotu 4.
6 .2016 vítání již od 8,30 hod.! Za podporu této akce děkujeme
Městu Jičín, Královédvorské strojírenské firmě TMW, společnosti
PERTOF Hradec Králové, Zámecké vinárně a Agentuře Dobrý
den. Děkujeme i režisérovi Johanovi Kolínskému, který vytvořil
kouzelný reklamní shot, umístěn na našich stránkách. Abychom
nezapomněli - udělovány budou ceny v kategoriích NEJMLADŠÍ,
NEJSTARŠÍ, NEJDÉLE HRAJÍCÍ HRÁČ/KA A HRÁČ/KA CESTOVATEL/KA (kdo pro účast na maratonu bude muset procestovat
nejdelší vzdálenost). Napadá vám ještě nějaká originální kategorie? Sem s ní! Díky naším partnerům ceny máme! ,-) VÁŽENÍ
PŘÁTELÉ, PŘIJĎTE, SEJDEME SE NA ZÁMKU, TĚŠÍME SE NA
VÁS!
Ing. Katarína Kalvodová

Pěvecké oddělení
V měsíci dubnu jsme se my, zpěváci, účastnili dvou akcí. První byl interní koncert hudebního oboru ZUŠ, který se konal 21. 4. 2016 v
Porotním sále. Program koncertu byl velmi
pestrý a zajímavý. Za pěvecké oddělení vystoupili dvě malé zpěvačky Adéla Skořepová a
Adéla Krůtová. Vyšší ročníky reprezentovaly
Darina Stránská a Bára Zítková. Výkony
všech žáků hudebního oboru byly opět na výbornou a myslím,že všem svým učitelům udělali

žáci radost!!
Další koncert byl absolventský. Namíchaný z klavíristů a zpěváků. Podrobněji o
tomto koncertu píše p. uč. Monika Chmelařová.
Pražská konzervatoř uvádí nový český
původní muzikál Závišův kříž. Premiéra
byla 27. 4. 2016 v Divadle Na Rejdišti.
Námět je z české historie. Muzikál je dílem
skladatele a ředitele konzervatoře Pavla
Trojana a libretisty a režiséra Gustava Skály. Proč tato informace? Naše bývalá žákyně Simona Tlustá v tomto muzikálu hraje a

zpívá jednu z hlavních rolí. Studuje na popovém oddělení již třetím rokem a vede si
velmi dobře. Profesorský sbor se o ní vyjadřuje velmi pochvalně. Dokonce bylo řečeno, že s takto výrazným talentem se na
popovém oddělení, od jeho založení, ještě
nesetkali.
Simona ztvárňuje roli Guty, což je dcera
Rudolfa Habsburského. Premiéru má úspěšně za sebou a do dalších repríz ji přejeme
zdravé hlasivky, hodně sil a radosti ze zpěvu!!!
Zdenka Svobodová, DiS:.

žáci nejrůznějších typů škol.
Poté nastane víkend dvou velkých premiér (dvě premiéry Asi
blbost vid?) – 20. května od
18:00 a 21. května od 17:00.
Po této premiéře 21. května
nastane, věřím, nejen veliká
radost ale i zasloužená oslava
všech účinkujících žáků v podobě velmi rozmanitého rautu v
Porotním sále. Další den 22.5.
nás ovšem čeká další představení a to již od 17:00 a v dnech
23.-25. května od 18:00. Věřím,

že kdo přijde, bude velmi příjemně překvapen na jaké úrovni všichni účastníci vystupují!!
Ještě jedna zpráva je velkou událostí - a to
pořízení dvou tympánů pro symfonický orchestr! Město Jičín
uvolnilo finanční prostředky a za 120.000,
- Kč umožnilo naší
škole pořídit tento
hudební skvost, který
poprvé uslyšíte v Masarykově divadle již
tento měsíc právě při muzikálových představeních!
Tomáš Klazar, DiS.

Oddělení dechových a bicích nástrojů
Vážení čtenáři, máme před sebou velmi perný měsíc,
který bude završen 25. května, letošní derniérou muzikálu
o Kateřině Smiřické. Předtím ale držme palce dvěma flétnovým souborům ze třídy paní učitelky Jany Vávrové,
které budou bojovat 6. května v celostátním kole komorní
hry v Orlové nedaleko Ostravy. Reprezentovat bude duo
Smíšci ve složení – Jitka Najmanová, Anežka Chmelařová a Trio Flétnium – Karolína Mydlářová, Darina Stránská a Jan Rýdl.
Dále již nastane čas na muzikálová představení. Od 16.
až po 19. května jako první uvidí v Masarykově divadle
muzikál o Kateřině Smiřické v dopoledních představeních

Oddělení strunných nástrojů
O prvomájové neděli se v jičínském Zámecké zahradě se svými koncerty představili žáci kapel
Brothers for Fun a Soundrise.
Přítomní diváci tak slyšeli hity napříč desetiletími od českých i světových autorů v často velmi
originálním podání studentů ZUŠ J.B. Foerstera v Jičíně.
Mgr. Matěj Čejchan

Koncert absolventů pěveckého a klavírního oddělení
se rozezněl 28. dubna 2016 v Porotním
sále jičínského zámku.
Propojení lidského hlasu a klavíru bylo
dramaturgicky velmi povedené a myslím,
že mohu psát za všechny kolegy a posluchače, že byl tento koncert opravdu krásný, užili jsme si ho jako posluchači i jako
učitelé s radostí, se kterou jsme mohli sledovat své studenty a jejich cestu, jakou ušli
ve svém uměleckém vývoji.
Jejich výkony byly hodny výkonů
téměř zralých umělců, mladých lidí, kteří
si svůj život bez hudby neumí představit,
jsou pracovití, talentovaní, vyzrálí hudebně, výrazově a technicky ve svém oboru.
Petr Kadlubec velmi dobře technicky
provedl Arabskou noc A. W. Ketebeye.
Bára Zítková dvě písně zazpívala
s velkým citem a mladistvým výrazem. Vít
Vitvar si vybral dvě skladby z
„HarryhoPottera“. Dominika Forbelská
zazpívala krásným zvonivým hlasem a
výrazem plným naděje dvě písně. Eliška
Dařbujanová zahrála velmi hezky hudeb-

ně i zvukově. Anna Krejcarová dala
vyznít barvám klavírního zvuku Anna
Zedníčková přednesla tři písněvelmi
citlivého doprovodu klavíru a kytary
(V.Severa) a budeme jí přát mnoho štěstí
při studiu zpěvu na umělecké škole. Anna Fišerová je dobrou klavíristkou.
Barbora Vacková patří k oporám naší
ZUŠpěvecky i houslově, je zanícenou
hudebnicí a její hudební výraz nás vtáhnul do hudby. Daniela Dědečková předvedla svou muzikantu v Arabesce C.
Debussyho. Martin Tomášek zazpíval
dvě písně. Jitka Šimáková je také vyzrálou klavíristkou, technicky i hudebně.
Johana Koubová je skvělou zpěvačkou
i herečkou. Marie Geislerová završila
koncert dílem hodným studenta konzervatoře s brilancí, technicky i výrazově.
Na závěr zazněla v podání zpěváků
vtipně pojatá mexická Un poguito cantas
a nadšení a spontánní přijetí publikem
bylo zřejmé z několika výkřiků
„Bravo“…

Celý koncert provázela typicky
vtipným a spontánním slovem Markéta
Mašková, Pavel Krčmárik jako vždy
geniálně doprovázel.
Díky všem, žákům, posluchačům a
pedagogům a přejeme absolventům
pevné zdraví, mnoho radosti ze života
a uměleckých zážitků.
MgA. Monika Chmelařová

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU
1. 5.
1. 5.
6. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
17. 5.
18. 5.
18. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.
25. 5.
28. 5.
30. 5.

15:00
16:00
10:00
10:00
16:00
10:00
14:00-17:00
14:30-17:30
10:00
14:00-17:00
14:30-17:30
18:00
17:00
17:00
18:00
18:00
10:00
10:00
8:30
16:00

Zámecká zahrada
Františkovy Lázně
Orlová
Masarykovo divadlo Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
sál Spořitelny Sobotka
ZUŠ Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
sál Spořitelny Sobotka
ZUŠ Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
Masarykovo divadlo Jičín
Obřadní síň Jičín
Porotní sál Jičín

Vystoupení školních kapel Brothers fon Fun, Soundrise
Národní kolo soutěže MŠMT ve hře na keyboard - Lukáš Knap
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Vítání občánků, účinkují žáci školy
Koncert žáků třídy paní učitelky Mgr. Ivany Šimůnkové

MILÍ ŽÁCI, ODĚLENÍ HUDEBNÍ TEORIE VÁS ZVE NA ZÁJEZD DO ČESKÉ FILHARMONIE
PRAHA!
TERMÍN: Středa 8. 6. 2016.
Pořad „TUČŇÁCI V RUDOLFÍNU“ je určený dětem do 10 let. Na co se můžete těšit? Na
prima hodinku, kdy se pobavíte a zároveň se dozvíte něco nového. A jak představuje ČF tento pořad? Tady je jejich
textík z webových stránek: „Hudebníci v orchestru připomínají díky frakům tak trochu tučňáky, rozhodně když se na ně
díváte dětskýma očima. Už čtvrtým rokem zkoumá svět filharmoniků a jejich hudby herec Pavel Liška. Samozřejmě se
zvídavým a nadšeným dětským publikem. Společně už objevovali, jak různě může hudba znít, k čemu je potřeba dirigent a proč se na koncertě nemluví. Ale také mohli zažít, jaké to je Českou filharmonii dirigovat, zpívat za jejího doprovodu „Proč bychom se netěšili“ anebo společně s filharmoniky vytvářet nejnovější hudbu. Program je určený pro školní
skupiny ve věku žáků 1. stupně ZŠ.“ Mimochodem, režisérkou tohoto pořadu je Alice Nellis – vaši rodiče jistě znají práci
této kreativní dámy, které jméno je již dlouhou dobu znakem kvality.
Milí zájemci, přihlášky obdržíte na požádání u svých učitelů nebo je najdete na hlavní chodbě u oranžových sedaček. Rodiči podepsané přihlašovací lístky spolu se 100,- Kč můžete nosit do učebny hudební teorie (vedle zkušebny
orchestru), kde vás p. uč. Kalvodová nebo p. uč. Koláčná zapíše do seznamu. Odjezd do Prahy je ve středu 8. 6.
v 8,30 hod. od kina. Návrat plánujeme mezi 14-16 hodinou a je závislý od počasí – když bude hezky, uděláme si malou
prohlídku staré Prahy nebo zajdeme na dobrou hamu-papu. Počet je limitován místy v jednom autobusu, proto si nenechte ujít příležitost zažít báječné představení a přihlaste se co nejdříve! Sběr přihlášek začíná v pondělí 8. 5. 2016,
těšíme se na vás!
Ing. Katarína Kalvodová

Kdo se v květnu narodil?

Výtvarný obor
Vážení čtenáři ZUŠkovinek, zvláště pak příznivci
výtvarného oboru.
Ráda bych Vás pozvala
na dvě výstavy, které se
konají v průběhu května.
První výstavu můžete tradičně zhlédnout ve volnočasovém oddělení Free Time
v místní knihovně Václava
Čtvrtka. Jedná se o výstavu
maleb fantaskních zvířat, ty
jen tak někde neuvidíte.

7.5. 1963 Bc. Jaroslava Komárková
12. 5. 1986 MgA. Pavlína Jindrová

ZÁPIS DO ZUŠ
na pobočce v Sobotce
18.-19.5. 14:00-17:00
V sále místní Spořitelny
Na hlavní budově - zámek
Valdštejnovo náměstí 1
18.-19.5. 14:30-17:30
Více na telefonu
493 532 645
www.zusjicin.cz
Facebook
Základní umělecká škola J.
B. Foerstera Jičín

7. 5. 1985 Alena Dušková, DiS.
13. 5. 1986 Mgr. Matěj Čejchan

Zmíněná vzácná fauna žije totiž pouze v dětské před- papíře. Díky ní můžete nahlédnout do zákulisí
stavivosti, a proto si
tvorby muzikálových kulis. Budou
myslím, že by byla
zde k vidění v podstatě všechny
škoda nechat si ujít tuto
dokončené návrhy. Z vystavovaných
mimořádnou příležitost.
návrhů jsme čerpali při konečné
Výstava nese název:
realizaci. Určit, který z nich je ten
Tvorové doby duhové.
nejlepší, nebylo jednoduché. Proto
Jak již sám název napojsou některé kulisy složené i z více
vídá, i barevnost obrazů
návrhů. Budete tak sami moci posoudit od 16. 5. do 30. 9. tohoto roku
nebude odpovídat tomu, na co jsme zvyklí
v prostorách Masarykova divadla.
Všem těm, kteří muzikál či výstakupříkladu ze zoologických zahrad.
vy navštíví, přeji příjemný zážitek.
Druhá výstava se
Krásné jaro.
jmenuje Muzikál na
MgA. Pavlína Jindrová

