Ozvěny Festivalu tvorby ZUŠ Karlovarského kraje 2018
Každý, kdo si udělal čas a osobně si přišel užít mimořádnou atmosféru Festivalu tvorby ZUŠ, bude
jistě dlouho vzpomínat na úžasné žáky základních uměleckých škol Karlovarského kraje. Na žáky a
učitele, kteří s nadšením a otevřeným srdcem předávali posluchačům svoji energii a umění do
auditoria Karlovarského městského divadla a prostor foyeru budovy A Krajského úřadu Karlovarského
kraje.
Večer tance - 19. 11. – uvedl stylově různorodý koktejl choreografií, v nichž účinkovalo celkem 177
žáků pod vedením 14 pedagogů tanečního oboru. Klavírní spolupráci ke dvěma z nich zajistili paní
Lenka Tvrzová (ZUŠ Habartov) a pan Karel Šimandl (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary). Tento večer byl v režii
paní Lenky Sušaninové (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary). Moderování se ujal pan Jiří Zeman (ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary).
Druhý večer – 20. 11. - nesl název Chvění slov a jeho koncepci připravila paní Irena Konývková (ZUŠ
Ostrov). Program nabídl několik přednesů, monology, dialogy, inscenaci Kryšpín Zmizel (ZUŠ Ostrov),
scénické čtení i autorské čtení (Jakub Tvrz, ZUŠ Habartov). Celkem vystoupilo 40 žáků, které připravilo
8 učitelů literárně-dramatických oborů ZUŠ. Celým večerem vtipně a zajímavě provázeli žáci ZUŠ Aš.
Z Večera hudby – 21. 11. – si posluchači určitě odnesli hluboké umělecké zážitky, nejen z vystoupení
sólistů a komorních souborů ze ZUŠ Nejdek, Cheb, Františkovy Lázně, Ostrov a vokálního tria ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary, ale také větších „spojených“ orchestrů. Kytarový orchestr, ve kterém spojilo své síly 37
kytaristů ze ZUŠ Františkovy Lázně, Chodov a Kraslice, dirigovala paní Alexandra Müllerová (ZUŠ
Kraslice).
Dále se pódium divadla postupně zaplňovalo. Nejdříve spojený pěvecký sbor (60 zpěváků ze ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary, ZUŠ Kraslice a ZUŠ Horní Slavkov) přednesl pod vedením paní Miroslavy Lendělové a s
klavírním doprovodem pana Karla Šimandla (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary) Ebenovu píseň Kdyby tu nic
nebylo. Poté se sbormistrovské pozice ujala paní Iveta Poslední a u klavíru zasedl Filip Hubl (ZUŠ
Kraslice a ZUŠ Horní Slavkov), aby mohla zaznít píseň Husličky od Vlasty Redla.
Po krátké technické přestávce se ke sboru přidal Spojený symfonický orchestr (celkem 60 žáků ze ZUŠ
A. Dvořáka Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a ZUŠ Horní Slavkov), který dirigoval pan Marek
Rothbauer (ZUŠ Horní Slavkov a ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary).
Obě hudební tělesa dala zaznít písním O Jakubovi a vojně od Dalibora a Václava Bártových a písním
z dílny dvojice Uhlíř – Svěrák Zavolejte stráže a Pramen zdraví.
Večer hudby uzavřely skladby Bryana Adamse a Howarda Shore v podání Spojeného orchestru.
Koncert uváděla paní Miroslava Lendělová (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary).
Ve čtvrtek 22. 11. byla slavnostní vernisáží zahájena výstava prací žáků výtvarných oborů ZUŠ, do
které poslalo výtvarná díla svých žáků 29 pedagogů z 12 škol. Instalací výstavy a jejím sestavením se
ujal pan Vladimír Hrebeňák (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary a ZUŠ Chodov). Výstava ve foyeru budovy A
Krajského úřadu potrvá do 21. prosince 2018.
Festival tvorby ZUŠ uspořádala Krajská umělecká rada ZUŠ Karlovarského kraje od roku 2006 již
pošesté. Na jeho přípravě a realizaci se vždy – stejně jako letos - podílelo mnoho nejmenovaných,
obětavých a skromných nadšenců z řad pedagogů a vedení ZUŠ, vedení a zaměstnanců Karlovarského
městského divadla, vedení a pracovníků Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jim všem patří náš
velký dík!
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