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Milí přátelé naší školy.
V krkonošském podhůří nám jaro
již dávno zaťukalo na vrátka a
vykvetlé ladoňky na naší školní
zahradě jen dokazují, že máme
větší část školního roku za sebou a zbývá nám posledních pár
měsíců výuky. Je to ale také čas,
kdy sklízíme plody naší práce a
vystoupení, koncerty, soutěže a
nejrůznější prezentace naší školy
začínají být v plném proudu. A je
to dobře. Po té dlouhé přestávce
se opět budeme setkávat s milými návštěvníky našich akcí a moc
se na všechny těšíme. Po čtyřech
letech opět přivítáme v našem
Kulturním domě Střelnice smyčcové soubory a orchestry žáků
základních uměleckých škol Královéhradeckého kraje. Již potřetí
se bude konat tato soutěž u nás
ve Vrchlabí, z čehož mám velkou
radost. Vystupující žáci a jejich
pedagogové vždy předvedli vynikající umělecké výkony a je vždy
velkou radostí poslouchat hudbu
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v jejich podání. V letošním roce
nám ve Vrchlabí vystoupí celkem
devět souborů o celkovém počtu
bezmála 190 účinkujících. I díky
odkazu houslového mistra Karla
Halíře, jehož jméno v našem městě intenzivně rezonuje více jak
deset let, tato soutěž do našeho
města patří a i v letošním roce
připravíme pro všechny účinkující
odpovídající podmínky. I v tomto
školním roce se nám oslavy nevyhnou - jsem moc rád, že náš
soubor Projekt Oldfield čím dál
více “šlape jako hodinky”, a to
zejména díky neutuchajícímu entuziazmu pedagogů, především
jeho lídra Aleše Vejnara. K desátému výročí tohoto tělesa se
nám podařilo obohatit nástrojový instrumentář souboru o nový
syntezátor, díky kterému se zvuková úroveň zase o něco posune
dál. Stejné výročí, tedy deset let
od svého založení, si připomíná
projekt paní učitelky Michaely
Prokopcové, tedy Akordeono-

vá dílnička. Ta proběhne druhý
dubnový víkend a ve čtvrtek 21.
dubna vás srdečně zveme do
KCEV Krtek na nejen akordeonový koncert... V našich přehledech
akcí na příští měsíce, které jsou
pro vás připraveny nejen v Halířovinách, ale i na stránkách školy, si
jistě všichni přijdete na své a již
nyní se s vámi těšíme na setkání! Osobně se velmi těším ještě
na jeden koncert - ten se ovšem
nebude konat ve Vrchlabí, ale v
Sukově síni Konzervatoře Pardubice ve středu 6. dubna. Vystoupí na něm absolventka varhanního oddělení a bývalá žákyně
naší školy Monika Šnorbertová.
Je třetím žákem naší školy, který na Konzervatoři Pardubice svá
studia hry na varhany absolvuje.
Věřím, že je budou následovat v
budoucnu i další žáci naší školy.
Přeji vám všem krásné a pokud
možno klidné jaro.
Váš Radek Hanuš, ředitel školy

Třídní besídky

OHLÉDNUTÍ

Ačkoliv nebyly v zimních měsících
z epidemiologického hlediska ještě zcela příznivé podmínky pro
pořádání koncertů, i přesto se
nám podařilo zrealizovat alespoň
několik třídních besídek. Klavírní
třída Jakuba Šarouna se sice 31.
ledna nakonec kvůli nemocem sešla pouze v počtu tří žáků, ale i
přesto koncert proběhl, čímž se
bezesporu zařadil mezi vůbec
ty historicky nejkratší. Aby koncert trval alespoň 15 minut, neváhal pan učitel Šaroun sáhnout
i do svého vlastního koncertního repertoáru, díky čemuž akce
nakonec zdárně a v minimálním
požadovaném limitu opravdu proběhla. Třídní besídka Daniela Bismilera se uskutečnila 9.2. a celá
proběhla formou pořízení videozáznamu, který potom dostali ke
zhlédnutí rodiče žáků žesťového oddělení. Žáci hry na trubku,
pozoun a lesní roh též v průběhu besídky přebrali svá pololetní
vysvědčení. Třídní besídka žáků
Zuzany Havlové ve hře na zobcovou flétnu proběhla 23. února za
účasti veřejnosti. A přesně o měsíc později se v sále A1 uskutečnila besídka houslových tříd Jitky
Ryšavé a Pavla Jandejska.

Třídní besídka žáků Z. Havlové v únoru 2022

Soutěžní koncert žáků

Třídní besídka žáků J. Šarouna:
v plném obsazení v prosinci 2021

Třídní besídka žáků D. Bismilera v únoru 2022

Druhý rok tanečního oboru začal
již na konci srpna vrchlabskými
Dožínky. Žáci měli možnost poprvé vystoupit před rodiči, kamarády a dalšími příznivci lidového
umění. Navzdory obavám některých žáků se lidové tance i po
dlouhé prázdninové pauze vydařily, a tanečníci sklidili radostný
potlesk. Po minulém ,,online školním roce'' jsme měli od září co
dohánět, jak v současném tanci,
tak v lidovém. V předvánočním
období byla situace opět ne příliš příznívá pro uspořádání dalšího
veřejného vystoupení. Rozhodli

Natáčení CD „Kuřátko“

Třídní besídka žáků D. Bismilera v únoru 2022

Soutěžní koncert žáků 2022

Besídka houslových tříd v březnu 2022

Soutěžní koncert žáků 2022

Workshop Dr.Um

Třídní besídka žáků Z. Havlové v únoru 2022

Koncerty žáků se tradičně odehrávají první středu v měsíci. V
letošním roce se však první uskutečnil až ve středu 9. března, a
rovnou se jednalo o koncert soutěžní. V letošním roce naši žáci
soutěží v kategoriích smyčcových
souborů a dechových nástrojů.
Na koncertě proto vystoupili sólisté ve hře na zobcovou flétnu
ze třídy Zuzany Havlové, saxofon
ze třídy Simony Hučíkové, trubku
a lesní roh ze třídy Daniela Bismilera, a též smyčcový soubor
pod vedením Pavla Jandejska.
Všichni zúčastnění se umístili na
krásných místech a oceněné žáky
hry na dechové nástroje čekají v
průběhu jarních měsíců další boje
o umístění v konkurenci okresního, krajského a u těch nejlepších
ústředního kola soutěže.

I. pololetí v tanečním oboru

V březnu se workshop Dr.Um
uskutečnil již popáté! Žáci si pod
vedením bubeníka Vlastislava Buchara měli možnost procvičit
správné vnímání metra, rytmickou strukturu taktů, hru triol a
rytmické stupnice. Žáci mají na

workshopu také možnost vyzkoušet si nejrůznější perkusní
nástroje (cajon, tamburína, dřívka, floor tom, bonga, shaker a
další) a hru rytmického doprovodu k playbacku. Setkání probíhají každý měsíc a jsou určená
a vhodná pro všechny žáky ZUŠ
bez ohledu na nástrojové zaměření a věk.

jsme se tedy nacvičené
choreografie natočit a zveřejnit alespoň online. S mladšími
žákyněmi to byl krátný lidový
tanec - Dú kravičky dú (Hradišťan). Druhý výstup byl se zimní tématikou, do kterého jsme
zapojili improvizaci a dívky tak
měly vetší volnost v osobitém
projevu. Starší žákyně tančily na
skladbu s vánoční atmosférou Tisíc andělů (Čechomor). Myslím,
že si dívky choreografie užily, i
když pouze před kamerou. Jelikož je právě období masopustu,
s mladšími se věnujeme této lidové tradici. Povídali jsme si o jeho
významu, zapisovali informace a

Poslední březnovou sobotu se v naší škole uskutečnilo nahrávání malé kantátky pro
sólistu, dětský sbor a malý orchestr, inspirované jedinečným dílem Františka Hrubína
Kuřátko a obilí. První představení tohoto
dílka z pera Jaroslava Vávry a Radka Hanuše proběhlo 24. dubna 2019 v KCEV Krtek,
a od té doby jsme si pohrávali s myšlenkou
dílko také natočit. To se nám právě minulou sobotu podařilo a tak mi dovolte, abych
vyjádřil svoje poděkování všem účinkujícím,
kteří se na vzniku nahrávky podíleli:
Pavel Jandejsek a Tomáš Olšer - housle,
Karolína Součková - flétna, Michaela Prokopcová - akordeon, Jiří Bílek - klarinet,
Vlastislav Buchar - vibrafon, tympány, xylofon, Jakub Šaroun - klavír, Vilém ZábranTěšíme se při dalších setkání!
A nezapomeňte: Zájemci nechť
se přihlásí u svých učitelů!

Dr.UM: termíny

místo konání: suterén ZUŠ

út 12. 4. od 17:30
út 10. 5. od 17:30

dokončujeme masopustní tanec.
Druhá skupina dívek již od ledna
pracuje v současném tanci na
samostatné tvorbě. Úkolem byla
práce s pohybovým motivem,
jeho následné propojení ve dvojici a postupné tvoření choreografie na vybrané téma (myšlenku,
pocit..) Rýsují se nám velmi zajímavé vztahové choreografie,
které brzy dokončíme, natočíme
a pošleme do světa. V II. pololetí
nás čeká spolupráce s klavíristy a
doufejme snad i vystoupení před
rodiči.
Kristýna Hebelková

ský - fagot; Adélka Žofková
- zpěv sólo, Pěvecký sbor
pod vedením Lenky Šimůnkové. Velký dík patří zejmé-

na Alešovi Vejnarovi za realizaci vlastního natáčení.
Radek Hanuš

ROZHOVOR

Jitka Ryšavá se v naší ZUŠ stará
úplně o ty nejmenší - učí Školičku Notičku, Hudební školku a Přípravnou hudební výchovu. Aktuálně též vyučuje první dva ročníky
hudební nauky. Kromě kolektivní
výuky vede svoji houslovou třídu.
V rozhovoru jsme se zaměřily na
specifika a radosti práce s maličkými dětmi, ale též například na
Jitčinu zajímavou cestovatelskou
minulost. Rozhovor pořídila a
zpracovala Zuzana Cejnarová
Jaká byla tvoje cesta k nám do
zušky?
Pocházím z Moravy, kde jsem
studovala hru na housle na kroměřížské konzervatoři. Po škole
jsem dělala přijímačky na muzikologii a hudební psychologii, ale
protože mě nepřijali, rozhodla
jsem se, že odjedu do zahraničí.
První dva roky jsem zůstala ve
Velké Británii, kde jsem působila
ve školce a učila tady hudební výchovu. Jelikož jsem odcestovala
s menší komunikační vybaveností
anglického jazyka, musela jsem
se ve velmi krátké době přizpůsobit všem jazykovým přízvukům
u dětí, které byly téměř ze všech
koutů naší planety – Jamajky, Irska, Skotska, Kanady a dalších
destinací. Ze začátku jsem tedy
to, co potřebuju, vyjadřovala především hudbou. Ale po čtyřech
měsících už jsem měla pocit, že
tam patřím. Po dvou letech jsem
se zase vrátila do Čech, učila na
ZUŠ, poté opět odjela do Velké

Británie, kde jsem učila soukromě v rodinách a též se stala součástí komorního orchestru. Byl
to takový kočovný život – odjela
jsem, přijela jsem. Přes zahraniční
agentury jsem dostala pracovní
nabídky do Itálie a Španělska, kde
jsem také učila v rodinách, pracovala pro školy a zúčastňovala
se kurzů s malými dětmi. Nějakou
dobu, zhruba tři měsíce, jsem žila
a pracovala v Číně. Po návratu
z asijských zemí jsem se začala
kromě hudby zabývat i překlady
a výukou anglického jazyka, který mě velmi srdečně naplňoval až
do doby, než se mi stal úraz levého zápěstí, a já přestala úplně
hrát. Jelikož jsem v té době již
měla rodinu a malou dcerku, musela jsem se rozhodnou, jak dál
pokračovat ve svém životě, zpomalit a uvědomit si priority jak dál

žít. Pak jsem zjistila, že potřebuju
mít po stránce organizační určité pohodlí a klid, a rozhodla se jít
sem do zušky.
Ve vrchlabské zušce působíš od
roku 2018. Co všechno tu aktuálně učíš?
Učím Školičku Notičku, tedy ty
úplně nejmenší děti, přičemž nejmladší holčičce je tři a půl roku.
Školička Notička je rozdělená do
dvou skupin, mladších a starších
dětí. Dále učím Hudební školku,
kam chodí děti od pěti let, Přípravnou hudební výchovu, kde
jsou děti od šesti let. Učím také
první a druhý ročník nauk. Mám
radost, že můžu ten hudební
vývoj prožívat s nima. A kromě
toho mám svoji houslovou třídu,
ve které mám sedm žáků.
Povíš nám něco o Školičce Notičce?

Školička Notička 2021/2022

Hudební školka 2021/2022

Tohle mě hodně naplňuje, děti mě
fascinují čím dál víc, protože přicházejí s nápady, které já nemám
nebo bych nedokázala v té rychlosti vytvořit. Nejlepší na tom je
moment, kdy je nechám samostatně tvořit a oni něco vyrábí,
něco si připravují, minule jsme
tady třeba hráli hudební divadýlko. U dětí té nejmenší Notičky
vnímám jako základ zpěv. Takže
tam zpíváme. Ve starší Notičce
si hrajeme s obrázky, s nástroji,
trochu rytmizujeme, děti už podle obrázků poznávají hudební
nástroje.
A čemu se věnujete v Hudební
školce, tedy s dětmi od pěti let?
V Hudební školce děti už musejí poznat po sluchové stránce,
který nástroj hraje a který slyší.
Jinak zase rytmizujeme, používáme hodně bubínky, teď citerky a xylofony. Vybrala jsem v letošním roce Sluníčkové pásmo
od manželů Kainarových. Je to
nádherná dětská hudba a budu
ji provozovat dál v Hudební školce a v Notičce i v příštích letech.
V Hudební školce jsou děti od
pěti let a je to významné v tom,
že už dokážou vnímat tu hudbu
jiným způsobem. Sama jsem překvapená, že ve většině případů,
když jim řeknu, ať si důkladně
poslechnou ten nástroj, dokážou
mi přesně říct, který nástroj to
je. V Hudební školce si také děti
vybírají nástroj, na který budou
od dalšího školního roku hrát. U
některých dětí to je velice variabilní - někteří chtějí hrát 3 měsíce na klavír, 3 měsíce na flétnu,
a na konci roku z toho vyjde kytara. Tu zkušenost, co mám teď
je, že většina dětí se už v dubnu, květnu dokáže rozhodnout,
na co chtějí hrát. A zhruba 10%
dětí dopředu ví, proč sem jdou a
na co chtějí hrát. Oni sem prostě
vejdou a řeknou já budu hrát na
bicí a na nic jiného. Je hodně klavíristů, flétnistů, kytaristů...
A co houslisti?
Housle jsou velice specifický hudební nástroj a je potřeba, aby na
to byly děti připravené, ne jenom
fyziologicky, ale i psychicky.
Jak je to s přijímačkami?
V případě Notičky se dělá první

týden v září sezení s rodiči, kteří
podali přihlášku. Není tu potřeba
žádná talentová zkouška. Do Hudební školky už je potřeba přijít
k talentové zkoušce. Náplní Notičky je mimo jiné také příprava
dětí k talentovým zkouškám do
Hudební školy, aby uměly zazpívat písničku, uměly zrytmizovat,
poznaly nástroj, poslechly si tón
a dokázaly ho zazpívat.
Jak vnímáš talentové zkoušky
z pohledu dětí?
Já tu zkušenost mám pouze
z loňského roku, ale můžu říct, že
ty děti tam většinou přišly s takovým nadšením... Ano, některé se
bály, ale víceméně všechny chtěly něco ukázat. Děti jsou v tomto velice spontánní. Je skvělé, že
přijdou a že nám něco zazpívají, a
už za to si zaslouží obdiv.
Představíš nám svoji houslovou
třídu?
Mám sedm dětí, dva prvňáčky, třeťáky a jednu holčičku ze
čtvrtého ročníku. Musím říct, že
mám úžasné děti i úžasné rodiče a všechny je mám ráda. Pořád
vnímám, že ty maličké děti si s
nástrojem chtějí hlavně hrát, povídat. K takovému opravdu fyzickému hraní přichází až ve věku
zhruba osmi let. Protože některé žáky učím už čtvrtým rokem,
tedy od přípravky, je možné ten
vývoj pozorovat a říct si ano, tak
ta práce stojí za to.
Kolik máš celkově žáků? Počítejme tvoji houslovou třídu, obě
skupiny Školičky Notičky, Hudební školku, Přípravnou hudební výchovu a dva ročníky nauk?
124. To je pěkný... :)
Jaké jsou tvoje koníčky a plány
do budoucna?
Mým koníčkem je cestování. Ráda
bych se podívala do Kanady, kde
žije moje sestra s rodinou, takže
bych během roku nebo dvou ráda
tuhle krásnou zemi navštívila.
Mojí srdeční záležitostí je práce
s emocemi, tu vnímám jako velice důležitou pro rozvoj dětí a
dospělých. Zajímá mě léčitelství
ve smyslu alternativních cest
hledání své vlastní podstaty, své
vlastní osobnosti a toho, kdo jsi.
To je můj velký koníček už asi 23
let. A na prvním místě je pro mě
samozřejmě rodina.

Školička Notička 2021/2022

ROZHOVOR

Štěpánka Hrubecká, učitelka hry
na klavír, se v posledních letech
se svými žáky začala mimo jiné
věnovat i tvorbě klavírních improvizací. Na podzim 2021 se její
žáci zúčastnili Skladatelské soutěže, kde všichni získali naprosto
úžasná ocenění. V rozhovoru se
Štěpánkou jsme se tedy zaměřily právě na tento pedagogický a
skladatelský úspěch, ale též na
další připravované projekty zaměřené (nejen) na klavírní improvizaci. Rozhovor pořídila a zpracovala Zuzana Cejnarová
Kde všude učíš?
Učím ve Vrchlabí, v Hostinném
a Trutnově hru na klavír. V Trutnově jsem si přibrala korepetice,
kde doprovázím žáky převážně
smyčcového a dechového oddělení. V Hostinném učím ještě komorní a čtyřruční hru.
Můžeš mi představit svoji klavírní
třídu ve vrchlabské ZUŠ?
Dohromady mám jedenáct žáků;
nejmladší chodí do přípravného
ročníku a nejstarší je v prvním
ročníku druhého stupně studia.
Zaměřujeme se na klasický repertoár od renesance po současnost; hrají se stupnice, akordy, kadence a etudy. K dispozici
je bohatý výběr klavírních škol:
„Nová klavírní škola“, „Evropská
klavírní škola“, maďarské publikace Lajose Pappa a Bély Bartóka.
Navíc se věnujeme improvizacím
a občas i doprovodům k lidovým
písním.

Pojďme mluvit o těch improvizacích. Jak to začalo?
První improvizace jsem připravovala se dvěma žákyněmi z Hostinného na improvizační koncert
Metodického centra Hudební fakulty JAMU. To byla moje první
zkušenost. Děti měly jednu improvizaci připravenou, ale druhou
musely vytvořit na místě a měly
na to jenom asi hodinu a půl času.
Mohu říci, že na tom koncertě zazněly mistrovské věci. Bylo úžasné, co si děti dokázaly připravit
za tak krátký čas, a to včetně

rých dětí jsem nemusela říkat
vůbec nic, a už jenom samotný
akord je nesl a inspiroval. Tématem bylo jaro, takže skladby nesly názvy jako Jarní bouřka, Potůček, Louka plná květin. Skladby
jsme prezentovali formou videonahrávky, kterou jsme tematicky
zveřejnili první jarní den minulého
roku.
Od září jste začali pracovat na
improvizacích na téma Bájné bytosti.
O prázdninách jsem četla knížku Marka Pogačnika Elementární

Večer bájných bytostí
KD Střelnice
Vrchlabí

po

11/4 2022

17:00

Uvádí klavírní třída Štěpánky Hrubecké ve spolupráci s tanečním
oborem pod vedením Kristýny Hebelkové a
literárně-dramatickým oborem pod vedením Přemka Jirana

mých žákyň. Tato zkušenost mě
vedla k tomu, že to mohu nabídnout všem svým žákům, a tím to
začalo. Improvizace na téma barvy jara jsme začali tvořit v období distanční výuky, děti při tom
úplně ožily, bylo to osvěžení.
Přiblížíš nám improvizace na téma
barvy jara? Co byla podstata a
z čeho jste vycházeli?
Podklady paní Věry Chmelové,
která vymyslela a připravila různé akordy a souzvuky, ke kterým
přiřadila vždy konkrétní barvu
pro studenty Metodického centra
a jejich žáky. Děti si pak vybíraly buď barvu, nebo souzvuk a na
základě toho tvořily improvizace.
Například sourozence Jindrovi
zaujala černá a vytvořili vtipnou
čtyřruční improvizaci. U někte-

bytosti. Říkala jsem si, že by to
dětem mohlo otevřít jejich vlastní fantazii – víly, rusalky, skřítci,
to vše je i v pohádkách, v operách. Už na první hodině v září
jsem měla připravené obrázky, ze
kterých si děti podle svého cítění vybraly téma a začaly pracovat. Inspirací tedy byly obrázky,
příběhy a vlastní fantazie. Adam
Jindra si např. vybral ducha dubu.
Řekla jsem mu:“ Vyber si jeden
tón, kterým začneš“. On si vybral
jeden hluboký tón, já k tomu zvolila druhý a na tom byla celá ta
improvizace postavená. Moje role
je tedy pomoci jim odkrýt náladu,
kterou sami procítí.
A na podzim jste se zúčastnili
skladatelské soutěže.
Když se ty improvizace, na kte-

rých pracujeme, zapíšou do not,
vznikne vlastně skladba. Takže
jsem dětem řekla o skladatelské
soutěži. Bylo potřeba zhudebnit
to, co bylo v podmínkách soutěže. Kromě vlastní tvorby jsme
měli ještě zhudebnit básničku
nebo vlastní text, aby vznikla píseň. Někteří žáci, byť měli
překrásné vlastní improvizace,
nestihli zhudebnit text, nakonec
za Vrchlabí soutěžily jen dvě žákyně, které si vybraly krásné texty ke zhudebnění. Když to jsou
malé děti, pedagog jim s doprovodem trochu pomůže, navede
je, ale základem je melodie. Obě
dívenky přesně věděly, co chtějí. Skladby jsem jim pak přepsala
do notačního programu Sibelius.
Vše se vyhodnocuje anonymně a
obě se umístily nádherně – Nicol
Schliegsbirová ve zlatém pásmu
a Maruška Movchanskaya ve stří-

brném pásmu. Nicol se ve volné
tvorbě inspirovala Bájnými bytostmi a u Marušky jsme použily její improvizace z výše zmíněné palety barev Potůček a Jarní
bouřka.
A děti, které se umístily ve zlatém pásmu, se v červnu zúčastní
koncertu v Litoměřících.
Ano, na zámku v Litoměřicích
proběhne koncert, který je vždy
velkým svátkem. Předchozí koncert skladatelské soutěže proběhl na zámku Hradec nad Moravicí. Do Litoměřic tentokrát jedu
s pěti žáky, kteří se za ZUŠ Vrchlabí, Hostinné a Trutnov umístili
ve zlatém pásmu. Rozhodli jsme
se, že ty vlastní skladby žáci na
koncertě zahrají sami a písně,
které jsou v koordinaci se zpěvem náročné, připraví a bude prezentovat litoměřická ZUŠ.
V pondělí 11. dubna proběhne na

GRATULUJEME
žákyním Štěpánky Hrubecké k úspěchům ve

Skladatelské soutěži
Skladatelská soutěžní přehlídka je určena žákům ZUŠ libovolného zaměření.
Zaslaná díla jsou posuzována anonymě.
Naše žákyně oboru Hra na klavír se umístily ve zlatém a stříbrném pásmu!

Nicol Schliegsbirová
zlaté pásmo

Marie Movchanskaya
stříbrné pásmo

Velice nás těší též úspěch dalších žáků paní učitelky Štěpánky Hrubecké ze ZUŠ Hostinné
a Trutnov, kteří se v soutěži umístili v úžasných čtyřech zlatých a jednom stříbrném pásmu.

Střelnici představení s názvem
Večer bájných bytostí – můžeš
nám o tom povědět více?
Na tomto programu pracuji
s každou svojí školou a pokaždé to je trochu jinak koncipované. Za Trutnov jsem se spojila s
paní výtvarnicí Zdislavou Holomíčkovou, jež k našim improvizacím společně s dětmi vytvořila krásná výtvarná díla, která
pak nafotila a v rámci koncertu
jsme je přes projektor promítali na plátno. Do toho hráli žáci
své klavírní improvizace, a to
celé ještě v průběhu koncertu
zachycovaly výtvarnice, které
kreslily to, jak děti hrají.
Vrchlabí je v pořadí jako druhé.
Pan ředitel Radek Hanuš nahrál
žáky při hře improvizací přes
mikrofon i audiozáznam. S tímto materiálem pracuje taneční
obor, který na ně vytváří vlastní choreografie. Ve Vrchlabí se
tedy na plátno budou promítat
žáci, jak hrají své improvizace,
a pod tím bude probíhat tanec.
Dramatický obor napomůže
celkové atmosféře samostatným zpracováním daných textů od dětí, autorů hudby, které přečtou žáci dramatického
oboru před každou improvizací.
Třetí v pořadí bude Hostinné,
kde mě čeká propojení jak výtvarného, tak tanečního oboru,
ale to si nechávám úplně na závěr roku.
Jaké jsou tvoje plány do budoucna?
Teď nás v červnu čeká ještě
cembalový koncert v klášteře;
renesance a rané baroko. Nejlepší by bylo, kdybychom dokázali sehnat kostýmy, ve kterých
by si děti mohly zahrát. Zkušenost hry na cembalo v takovém
krásném prostředí je jedinečná.
Protože mám ráda cykly, do
budoucna bych chtěla vytvořit
cyklus o Beethovenovi. K propojení přítomnosti s minulostí
by děti na koncertě přečetly,
co je na jejich interpretované
skladbě zajímá a co se jim líbí,
jako kdyby tam Beethoven byl.

ABSOLVENTI ZUŠ KARLA HALÍŘE VRCHLABÍ
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duben

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
10/4
neděle

14/4
čtvrtek

20/4
středa

22/4
pátek

27/4
středa

11/5
středa

Zbyněk Cerman
hra na kytaru

Kateřina Šustková &

Veronika Johnová

hra na zobcovou flétnu

Vilém Hron &

Josef Šedivý

hra na trubku

Antonín Kyrián
hra na saxofon

Apolena Ryndová & Daniel Mejsnar
hra na akordeon

Adam Jindra & Matěj Hroneš
hra na klavír

15/5

Jáchym Erlebach & Kamil Zábranský

18/5

Viola Martínková

neděle

středa

hra na kytaru

hra na violoncello

25/5

Anna Šimková & Karolína Bušová & Ella Jebavá

středa

hra na housle

27/5

Martin Škrabálek

pátek

1/6

středa

hra na saxofon

Šimon Mejsnar & Jan Fejgl

hra na klavír

& Adam Sacher

po

4/4

st

6/4

9-10/4

18:00
sál A1

po

11/4

17:00

st

13/4

čt

21/4

Sakristie Kláštera

18:00

Klavírní třída Štěpánky Hrubecké ve spolupráci s TO a LDO uvádí:

Večer bájných bytostí

CEMBALOVÝ KONCERT
žáků Štěpánky Hrubecké

Guinness Company a Akordeonový soubor

so

28/5

ne

29/5

18:00

17:00

Sakristie kláštera

18:00

Kcev Krtek

sál A1

Golden Saxis

zahrají na Přehlídce mladých talentů ve Dvoře Králové nad Labem

Projekt OLDFIELD

17:00

KD Střelnice

18:00

Jazzový podvečer s BIG BANDEM

18:00

zahraje v Lobči u Mšena

18:00

Klub Kartonka
Hankův dům
Dvůr Králové

Pivovar Lobeč

červen

sál A1

Třídní besídka

18:00

8/6

KONCERT ŽÁKŮ

18:00

12/6

BIG BAND

Hořice

út

7/6

st

sál A1

sál A1

Akordeonová dílnička

13/4

18:00

sál A1

sál A1

pá

sál A1

18:00

18:00

KONCERT ŽÁKŮ

st

18:00

KONCERT ŽÁKŮ

4/5

16:00

sál A1

18:00

žáků Tomáše Olšera a Radka Hanuše

květen

sál A1

sál A1

Třídní besídka

ne

žáků Jakuba Šarouna

sál A1

sál A1

zahraje v Hořicích

Partnerské hudební dny 2022

19:00

19 - 26/6

18:00

ne

26/6

Projekt OLDFIELD

zahraje v Jilemnici

SD Jilm
Jilemnice

st

29/6

Projekt OLDFIELD

zahraje ve Vrchlabí

Náměstí TGM
Vrchlabí

čt

30/6

Klub Kartonka

sál A1

Koncert pro radost

Vrchlabí

Náměstí TGM
Vrchlabí

SOUTĚŽ

VÝROČÍ

Gratulujeme k úspěchům žáků a jejich pedagogů v soutěžích
Je dobře, že nám epidemiologické podmínky opět dovolují konání
soutěží žáků základních uměleckých škol. V letošním roce opět
ukázali naši “dechaři”, že naši
žáci na tyto soutěže patří. A nejen to - že v konkurenci ostatních
dokáží vždy obstát, a také se zařadit mezi ty nejlepší. Tři žákyně
naší školy - Elin Malkrabová, Marta Čejpová a Zuzana Šustková ve
hře na zobcovou flétnu v rámci
okresního kola v Hostinném zvítězily a všechny postupují do kola
krajského, které se koná ve čtvrtek 7. dubna v Základní umělecké
škole v Rychnově nad Kněžnou.

Velká gratulace patří nejen našim
mladým flétnistkám, ale zejména
paní učitelce Zuzaně Havlové za
skvělé pedagogické vedení.

Stejně velká gratulace patří paní
učitelce Simoně Hučíkové a jejím
žákům, saxofonistům - Elince Farské a Martinovi Hollovi, kteří oba
z okresního kola také postupují
do kola krajského. To se koná v
pátek 8. dubna v Základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové.

Tím náš výčet soutěžících nekončí - velká invaze soutěžících žáků
ze třídy pana učitele Dana Bismilera totiž reprezentovala naší
školu ve hře na žesťové nástroje
(Kafka František, Novotný Petr,
Mečíř Lukáš, Urban Tomáš, Šedivý Josef, Procinger Jakub).

Do krajského kola 13. dubna v
ZUŠ Trutnov postupují trumpetisté Jakub Procinger a František Kafka, a také hornista Petr
Novotný. Velká gratulace patří
nejen všem výše zmíněným pedagogům, ale také klavírním korepetitorům - Jakubovi Šarounovi
a Vojtěchu Wachtlovi.
V jiné soutěži, tentokrát skladatelské, zaujaly odbornou porotu také výkony našich mladých
klavíristek a skladatelek ze třídy
paní učitelky Štěpánky Hrubecké
- Nicol Schliegsbirová se umístila
ve zlatém a Maria Movchanskaya
ve stříbrném pásmu! Moc gratulujeme!
Radek Hanuš

Akordeonová dílnička slaví 10 let
Akordeonová dílnička je víkendové soustředění akordeonistů. Vznikla ve spolupráci s akordeonovým
oddělením
Konzervatoře
Pardubice. Každoročně ji
vede spolu s paní učitelkou
Prokopcovou také pedagog
pardubické
konzervatoře
a skvělý akordeonista Jakub Jedlinský. Pedagogové si vždy připraví několik
skladeb, které se studenty
následně během víkendu
nacvičí, a poté zahrají na
koncertě.
Úplně poprvé se akordeonová dílnička konala 15. a
16. dubna roku 2011. Od
té doby se stala důležitou
a neodlučitelnou součástí
životů akordeonistů nejen

z Vrchlabí. V průběhu let
se dílničky účastnili žáci ze
ZUŠ Hostinné, Jilemnice,
Brandýs nad Labem, Opočno, Vysoké Mýto a další.
Od svého vzniku se akordeonová dílnička zapsala
do srdcí všech účastníků
včetně pedagogů, a to nejen díky podstatným zkušenostem a zajímavým
skladbám, ale hlavně kvůli
nezapomenutelným vzpomínkám, které si během
dílničky všichni vytvoří. A
proto přeji Akordeonové
dílničce vše nejlepší k jejím
10. narozeninám a doufám,
že se z této akce už navždy
stane tradice naší ZUŠ.

AKORDEONOVÁ DÍLNIČKA
pod vedením Jakuba Jedlinského

pedagoga akordeonového oddělení Konzervatoře Pardubice

sobota / neděle

začátek

9. a 10. 4. 2022

od 9:30

V neděli 10.4. Vás srdečně zveme od 15:30 na koncert v sále A1

Karolína Středová
žákyně ZUŠ

Projekt Oldfield slaví 10 let

Projekt Oldfield
2022
29. května Pivovar Lobeč
26. června SD Jilm Jilemnice
29. června Náměstí TGM Vrchlabí

Projekt Oldfield vznikl v září roku 2012.
„Přemýšleli jsme, co
zahrát na vánočním
koncertě a Oldfield
Sentinel byla jasná
volba. :) Svoji zásadní
roli v tom hrál samozřejmě fakt, že k hudbě Mika Oldfielda mám
dlouholetý
vztah...“
hovoří o vzniku tohoto originálního projektu jeho zakladatel a
tvůrce Aleš Vejnar.
Projekt Oldfield je hudební uskupení žáků,
absolventů a učitelů
ZUŠ Vrchlabí, ve kterém se tvůrci věnují výhradně tvorbě
známého
britského
skladatele a multiinstrumentalisty
Mika
Oldfielda.
„Projekt Oldfield má
tu přednost, že v něm
lze kombinovat zkuše-

nější i mladší hráče a
nástrojové složení je
velice pestré“, dodává
Aleš.
Ke svým desátým narozeninám
hudebníci připravili koncertní
program
sestávající
mimo jiné z celého
alba Tubular bells 2,
jehož příprava podkladů a samotný nácvik
tvůrcům zabral 3 roky.
Repertoár též zahrnuje známé písně Mika
Oldfielda, např. Heavens Open či Poison
Arrows.
Návštěvníci se tedy
mají rozhodně na co
těšit, a to například
na koncertech v pivovaru v Lobči na konci května, nebo v SD
Jilm v Jilemncii či na
vrchlabském náměstí
na konci června.

PROJEKT

10 let od založení

Je naši milou povinností představit
Projekt Oldfield - originální hudební
těleso, které před 10ti lety vzniklo

2015

Jak vznikl Projekt Oldfield?
Původně to byla jednorázová
akce na vánoční koncert ZUŠ.
Hráli jsme tenkrát skladbu Sentinel z alba Tubular bells 2. Vůbec
jsme tehdy netušili, jak moc nám
to změní naše hudební životy.
Dokázal bys popsat nástrojové
složení v proměnách 10-ti let?

2016

Na prvním koncertu jsme měli 2
syntezátory, nebo spíše digitální
piána, dvě zvonkohry, bicí soupravu a několik kytar. Tomu také
odpovídal výsledný zvuk, který
s původní skladbou neměl moc
společného. V současné době
máme 8 syntezátorů, z nichž

OLDFIELD

na půdě ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí,
od té doby má na kontě přes 20
koncertů, za sebou téměř padesát členů a stále se rozrůstající
repertoár o nové a nové skladby.

A kdo jiný by mohl lépe celou historii i současnost představit, než
jeho zakladatel Aleš Vejnar? Rozhovor pořídila a zpracovala Zuzana Cejnarová

více než polovinu používal Mike
Oldfield. Bicí sekce je rozšířena o
vibrafon a drumpad, což je elektronický bicí nástroj a sampler. Kytarovou sekci jsme rozšířili o další
strunné nástroje, o mandolínu a
banjo. Bez těchto nástrojů by to
bylo podobné Babicovi, když dělá
sushii a místo lososa tam vrazí
párek. :)
Kolik muzikantů se za těch 10 let
v Oldfieldovi představilo? Dokážeš vzpomenout, kolik bylo tomu
nejmladšímu?
Podle fotek z koncertů to vypadá zhruba na padesát muzikantů.
Ale kdo byl nejmladší… Asi Jonáš
Skavroň, a tomu mohlo být tak
deset.
Kolik členů hraje s Oldfieldem od
samého začátku?
No trochu jsem se snažil před naším rozhovorem na tyhle otázky
připravit... V současné sestavě je
šest původních členů.
... A kolik bylo koncertů?
Letos zahajujeme koncertní sezónu v Lobči a bude to náš 25.
koncert.
Kdybys měl napsat Miku Oldfieldovi, že se s tímto projektem už
10 let věnujete jeho muzice, co
bys vyzdvihl jako vaši „specifičnost“?
Na to není moc lehké odpovědět.
Ale občas brouzdám po Youtube
a snažím se najít podobné soubory, a jestli se něčím lišíme, je
to důrazem na zvukovou stránku
jeho muziky, která je velice důležitá. Řada souborů tohle vůbec
neřeší. A z toho, co jsem viděl,

máme jednoznačně nejnižší věkový průměr. I když po těch deseti
letech se nám to trochu zvýšilo
:).
Jakým způsobem připravujete
hudební podklady?
Notový materiál je problém. Partitury na hudbu Mika Oldfielda,
krom jednoho alba, prakticky nejsou. Každou písničku a skladbu
musím napsat do not. Pak probíhá určitá revize na zkouškách a
dochází k úpravám. K letošnímu
koncertnímu programu jsem psal
noty 3 roky. Naštěstí se nám nakonec podařilo sehnat partituru
alba Tubular Bells 2 a bylo možné udělat důslednou korekturu už
napsaných partů. V další fázi vybíráme a programujeme zvuky na
syntezátorech a drumpadu. S tím
mi pomáhá můj žák Zbyněk Cerman, za což mu moc děkuju.
Na Projektu Oldfield spolupracuje i několik učitelů z naší ZUŠky,
představíš nám je?
Služebně nejstarším kolegou je
Vlastík Buchar, který učí bicí nástroje. Má na starost rytmickou
sekci a celkově rytmickou stránku
celého projektu. Míša Prokopcová
učí na akordeon a klavír. V Projektu Oldfield hraje na syntezátory,
zpívá velmi náročné sólo v krásné
skladbě Red Dawn a pomáhá se
sekcí klávesových nástrojů. Její
klasické vzdělání je důležité pro
korekci mého punkověšího pojetí
nácviku skladeb. Posledním kolegou je Denis Remsa, který s námi
začínal jako žák a nedávno rozšířil náš učitelský sbor. Denis učí
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basovou kytaru. V souboru krom
zmíněné baskytary hraje na banjo, syntezátory a perkuse, čímž
se z nás nejvíce blíží multiinstrumentalismu Mika Oldfielda. Každý
z kolegů je v současné době nedílnou součástí Projektu Oldfield,
a je nenahraditelný.
Ráda bych jako žák začala hrát
v Oldfieldu – co pro to mám udělat? Jaká byla cesta současných
členů do kapely?
Cvičit na nástroj, poslouchat muziku, dokázat obětovat spoustu
volného času a být slušný. Důležitá je ochota rozšiřovat hudební obzory nad rámec klasického
repertoáru a schopnost učit se
novým věcem. Při výběru členů
dáme na doporučení kolegů nebo
si žáky vybíráme na koncertech a
postupových zkouškách.
Sejít se v takovém počtu muzikantů není vždy lehké. Zároveň
s vámi stále hrají už bývalí žáci
ZUŠ, kteří jsou přes týden zpravidla na studiích. Kdy a jak často
zkoušíte, a jak se vám vůbec daří
v takovém počtu a věkovém rozptylu „setkat se“?
Razíme systém vzdělávání, kde
starší a zkušenější pomáhají
mladším v jejich rozvoji. A máš
pravdu, že je to časově náročné.
Všechny to musí bavit natolik,
aby byli ochotni obětovat třeba
i víkendy.
Pravidelně vystupujete i v Jilemnici a taky, což je velice zajímavé, např. v pivovaru v Lobči. Jaké

je to s návštěvností vašich akcí
„mimo domovinu“?
Koncerty v Jilemnici bývají spojené s vizuálním zážitkem v podobě nasvícení koncertu. To si
jinde nemůžeme dovolit. V Jilemnici máme pravidelně vysokou
návštěvnost. Parostrojní pivovar
v Lobči u Mšena je národní kulturní památkou a ten prostor je
opravdu nádherný. Majitel pivovaru Pavel Prouza je původním
povoláním architekt a na rekonstrukci pivovaru si dal neskutečně záležet. I kdyby na koncert
v Lobči přišlo jen pět lidí, bude to
pro nás čest a krásný zážitek tam
koncertovat. Ale i v Lobči bývá
návštěvnost našich koncertů velmi slušná. Za těch deset let jsme
hráli třeba v Semilech a v Nové
Pace. Před koronou jsme jednali
o koncertech v Trutnově, Hradci
Králové a v Čakovicích u Prahy,
což bohužel kvůli epidemii nedopadlo.
A teď k tomu Mikeovi – představíš nám váš repertoár v kontextu
tvorby Mika Oldfielda?
Oldfieldova hudba se dá rozdělit
do dvou forem. Instrumentální
skladby na pomezí art rocku a
vážné hudby, a ryze písňový repertoár. S projektem hrajeme
kombinaci instrumentálních skladeb a písniček zhruba půl na půl.
To se trochu změní na letošních

koncertech, kde představíme
kompletní album Tubular Bells 2,
které letos slaví 30 let od svého
vydání. Vypadá to na samé kulatiny. Pro mne to byla první Oldfieldova deska, kterou jsem slyšel,
a významně mě ovlivnila v dalším
hudebním směřování, a možná i
to hrálo roli při výběru repertoáru k našemu desetiletému výročí.
Mimo klasickou tvorbu Mika Oldfielda stojí dvě alba. To starší,
které nese název Platinum, je výrazně rockovější a kombinované
s prvky jazzu. Před pěti lety jsme
hráli téměř celé album Platinum
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na našich koncertech, a bylo to
takové splnění slibu našim prvním
podporovatelům. Druhým, hůře
žánrově zařaditelným albem, je
Amarok. Pokud bude Projekt Oldfield fungovat dalších deset let,
Amarok by byl velká výzva.
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KRAJSKÉ

KOLO

SOUTĚŽE

ve hře smyčcových souborů a orchestrů
čtvrtek

31.3.2022

ZUŠ Vrchlabí jako

pořadatel krajské

ho kola

KD Střelnice
Vrchlabí

HARMONOGRAM:
10: 00 - 11: 15

PREZENCE a seznámení se soutěžním prostorem

11: 30

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE

11: 45 - 12: 30

SOUBORY / I. KATEGORIE (do 11 let)

ORECCHIE PICCOLE
ORCHESTRA PICCOLA

ZUŠ Rychnov nad Kněžnou
ZUŠ Police nad Metují

SOUBORY / II. KATEGORIE (do 13 let)

JUVENTISTRINGS
13: 00 - 14: 45

ZUŠ Habrmanova Hradec Králové

ORCHESTRY 12-18 členů / II. KATEGORIE (do 26 let)

PENQUINS

ZUŠ Náchod, ZUŠ Police nad Metují

ORCHESTRY 12-18 členů / I. KATEGORIE (do 16 let)

ARCHI PICCOLI
JUVENTUS GRADECENSIS
ORECCHIE GRANDI

15: 15 - 16: 00

ZUŠ Police nad Metují
ZUŠ Habrmanova Hradec Králové
ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

ORCHESTRY 19-30 členů / I. KATEGORIE (do 16 let)

SMILING STRING ORCHESTRA

ZUŠ Střezina Hradec Králové

ORCHESTRY nad 30 členů / I. KATEGORIE (do 16 let)

DOLCE FURIOSO
Komorní smyčcový orchestr
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