
Co se děje v  našich ZUŠkách?  
Základní umělecké školy zahájily v září nový školní rok stejně jako školy ostatní. Kromě 

umělecké výuky připravují a realizují celou řadu zajímavých akcí – koncertů, výstav, 

festivalů, vystoupení.  

Rádi bychom Vás informovali o tom nejzajímavějším, co jsme již v září realizovali a také vás 

pozvali na akce, které aktuálně připravujeme  

 
 

 
 
 

 
14. 9.   ROCKFORZUŠ 2019 
sobota  ve 14:30 – 22:00 hodin, Vodní hrad Lipý 
 
Sobotní odpoledne a večer 14. září na nádvoří vodního 
hradu Lipý patřilo příznivcům rocku z České Lípy a okolí. 
Letošní ROCKFORZUŠ hostilo deset kapel, které potěšily 
stovky milovníků kvalitní hudby, tentokrát za velmi 
příznivého slunečného počasí. 
Všechny skvělé účinkující kapely: Kings of the Ashes, The 
Rays, Teapack, OHON, Maniodepresivní makaci, Knock, 
Myluju Vendulu, Ears Thru'years, The Viv, představujeme 
na webu a facebooku školy. Krásnou tečkou samotného 
večera na Rockforzuš byla oblíbená Hluchá parta bubeníků Základní umělecké školy Česká Lípa pod 
vedením Vojtěcha Šeminského.  
Spolupořadateli této akce jsou společnosti Lipý Česká Lípa, p.o. a LAG Podralsko - projekt reg.č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645. 
 
19. 9.   Večer s Jazzovou Farmou (vol. 33) 
čtvrtek  Hosté: Swingový orchestr Zdeňka Hůly, Big Band CL 

  v 18:00 hodin, Velký sál ZUŠ 
 

Projekt „Večery s Jazzovou Farmou“ vznikl za účelem 
vytvoření možnosti pravidelných koncertů pro náš školní 
orchestr. Chceme motivovat začínající muzikanty, rozšířit 
jim hudební obzor a pomoci jim získat co nejvíce 
praktických zkušeností. Projektem chceme také upozornit 
blízkou veřejnost na to, že se v naší škole tento druh 
hudby vyučuje a získat si stálé příznivce, popřípadě i nové 
studenty. Koncerty se konají každý druhý měsíc 
v prostorách naší školy, kde spolu s Jazzovou Farmou 
vystupují hosté, většinou jazzové a taneční orchestry nebo 
jiná hudební uskupení stejného žánru ze ZUŠ z celé ČR. 
 
 
 



28. 9.   Podzimní dechové rozjímání 
sobota  v 18:00, Foyer ZUŠ 
 
Den české státnosti 28. 9. 2019 můžeme oslavit 
kvalitní klasickou hudbou ve společnosti půvabných a 
nadaných umělkyň na výjimečném koncertu „Podzimní 
dechové rozjímání“ v příjemném prostředí Foyer 
Základní umělecké školy v České Lípě. V sobotní 
sváteční podvečer se od 18 hodin představí mladé 
interpretky hrající s energií, radostí a na vysoké úrovni. 
V podání Jany Hricové na klarinet, Veroniky 
Hofmanové na klarinet, Jany Bergmannové na hoboj a 
Dity Eiseltové na klavír zazní skladby V. Kramáře, W. A. Mozarta, C. Debussyho, A. Dvořáka a dalších známých 
skladatelů. 
 
 
7. 11.   Koncert „Má to smysl!“  
čtvrtek  v 19:00 hodin, KD Crystal Česká Lípa 
 
Společný projekt se spolkem ARBOR v České Lípě „Má to 
smysl!“ je pevnou stálicí programu Mezinárodního 
hudebního festivalu Lípa Musica. Uměleckou osobností, 
se kterou se mladí talenti naší školy budou moci setkat, a 
to nejen na jednom pódiu, ale i na mistrovských kurzech, 
je v letošním roce prvotřídní houslista Josef Špaček. 
Umělecký partner festivalu, koncertní mistr České 
filharmonie a sólista, respektovaný po celém světě, který 
má na svém kontě řadu prestižních úspěchů z 
mezinárodních soutěžních klání, je dokonalým 
prototypem vzoru a inspirace pro mladé hudebníky.  
 
 
21. 11.  Večer a Jazzovou Farmou (vol. 34) 
čtvrtek  v 18:00 hodin, Velký sál ZUŠ 
Další pokračování projektu s novými hosty 
 
17. 12.  Vánoční koncert žáků 
úterý   17:00 hodin, Velký sál ZUŠ  

 
19. 12.  Benefiční koncert „Sláva budiž“ 
čtvrtek  v 10: 00 a 18:00 hodin, Bazilika Všech svatých v České Lípě 
 
Již 12. benefiční koncert "Sláva budiž" ZUŠ Česká Lípa konaný na podporu činnosti Farní charity Česká Lípa proběhne 
v Bazilice Všech svatých ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 10:00 pro školy a od 18:00 hodin pro veřejnost. Na koncertě 
vystoupí Komorní symfonický orchestr, Komorní sbor, Dětský pěvecký sbor Talent a smyčcový orchestr Horní 
Počernice Praha. V programu uslyšíte nejen vánoční skladby v podání komorních souborů, ale také tradiční Vánoční 

mši Marka Kučery pro orchestr, sóla a dětský pěvecký sbor. Spolupořadatelem této akce je LAG Podralsko - 
projekt reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645. 
 
 
Řadu dalších akcí, které ZUŠ Česká Lípa připravuje, najdete na www.zuscl.cz  

  

http://www.zuscl.cz/


 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA    
D O K S Y 
 

 
MALÝ UMĚLEC  
 
Již v loňském školním roce jsme navázali spolupráci 
s Mateřskou školou Libušina v Doksech, abychom 
motivovali malé předškoláky k uměleckému 
tvoření. Dvě skupinky dětí si každý měsíc přišly  
do ZUŠ vyzkoušet činnost v hudebním, výtvarném 
i literárně-dramatickém oboru. Formou hry se 
naučili základní dovednosti, jako je práce 
s keramickou hlínou rytmický doprovod písně,  
či hereckou improvizaci. Pravidelně si jim věnovali 
vyučující ZUŠ a měli tak možnost odhalit děti 
talentované či mimořádně zapálené pro jednotlivé 
obory. Díky této motivaci se s některými žáčky již 
dnes potkáváme v přípravných ročnících naší výuky. Všichni už se těšíme na pokračování této spolupráce  
a především na nové děti, které k nám budou pravidelně každý měsíc chodit do hudebního a výtvarného 
oboru.  
Tento projekt je financován z MAP Českolipsko a Novoborsko II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645. 
 
6. 11.   Koncert pro seniory 
Středa   v 16: 00 hodin, Dům s pečov. službou Doksy 
 
Již tradiční koncert pro dokské seniory, který pořádáme 
vždy na jaře a na podzim. Díky této akci mají žáci možnost 
získat koncertní zkušenost v jiném prostředí a před 
specifickým publikem. Odměnou je upřímný potlesk 
babiček a dědečků, pro které je dětské vystoupení 
příjemným rozptýlením v každodenním stereotypu.  
 
19. 12.  Vánoční koncert ZUŠ 
čtvrtek  v 17: 00 hodin, Zámek Doksy 
 
Po několika letech, kdy zámek procházel rekonstrukcí, se 
opět těšíme z krásného Rytířského sálu, abychom zde 
uspořádali slavnostní Vánoční koncert. Vystoupí sólisté i 
soubory, aby všichni přispěli ke kouzelné adventní 
atmosféře. Využijte příležitost nahlédnout do prostor, 
které budou od letní sezóny opět zpřístupněny 
veřejnosti.  
 
Další zajímavé akce, které pořádáme, najdete  
na www.zusdoksy.cz   
 
 
 
 
 

http://www.zusdoksy.cz/


 
 
 
Základní umělecká škola 
N O V Ý   B O R 
 
 

9. 10.   Američan v Praze – autorský večer 
Středa   v 17: 00 hodin, sálek ZUŠ Nový Bor 
 
Vzácné přátelství Jiřího Žáčka s Pavlem 
Jurkovičem přineslo řadu půvabných písní, které 
děti rády a s chutí zpívají. Osvědčené spojení 
Levandulek a Zpěvandulí je zárukou, že bude 
veselo. Pavel Jurkovič vždycky říkal, že není 
důležitý cíl, ale cesta. A Levandulky a Zpěvandule 
si tu tvořivou cestu báječně užívaly.  
Děkujeme autorům za jejich dárek, za krásné 
písničky a verše, které hladí duši.  
Od Jiřího Žáčka máme příslib, že se osobně 
autorského večera Američan v Praze zúčastní. Máte-li doma knihy tohoto nejčtenějšího básníka V Čechách, 
přineste je sebou na koncert. V závěru bude autogramiáda. Autor Vám je rád podepíše.  
Srdečně zveme na večer plný dobré muziky a laskavého humoru. 
 
 
11. 12.  Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Nový Bor 
Středa   v 18: 00 hodin, Divadlo Nový Bor 
 
Ve středu 11. prosince v 18 hodin se uskuteční 
předvánoční koncert žáků ZUŠ Nový Bor. Tradiční 
koncert žáků hudebního oboru se poprvé uskuteční 
v Městském divadle Nový Bor. Během večera se 
představí zejména početnější sbory a soubory, které 
doplní nejlepší instrumentalisté. Díky krásnému 
novoborskému divadlu mohou mladí muzikanti zažít 
atmosféru vystoupení na velkém pódiu a klavíristé 
zasednou navíc ke skvělému koncertnímu křídlu. 
Těšíme se na všechny posluchače, kterým pomůžeme 
přiblížit poklidnou předvánoční atmosféru. 

. 

 
Aktuální pozvánky najdete na www.zusnb.cz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zusnb.cz/


 
 
Základní umělecká škola 
Ž A N D O V 
 

 
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
ŽANDOV SLAVÍ 30 LET 
 
Rok 2019 je ve znamení oslav 30 let založení 
Základní umělecké školy v Žandově. Toto, 
pro nás významné výročí, si připomínáme 
na všech akcích školy, které pro veřejnost 
připravujeme a srdečně všechny zveme. 
 
13. 12.   Vánoční zpěvy 
Pátek 17:00 hodin, Kostel Narození Panny Marie, Kravaře 
 
14. 12.  Vánoční zpěvy 
sobota  17:00 hodin, Kostel Sv. Bartoloměje, Žandov 
 
Vánoční vystoupení žáků hudebního oboru 
J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře“ 
Účinkují: Michaela Brzková, soprán, Naděžda Kovářová, alt, 
Lukáš Sidorják, tenor, Jan Ericsson, bas 
DPS Vox Cantus ZUŠ Žandov, PS JENTAK(t) Žandov, 
Českolipský Evergreen  
Příležitostný symfonický orchestr, dirigent: Václav Filip 
Koncert je finančně podpořen z MAP Českolipsko a Novoborsko II,  
projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645. 

 
19. 12.  Vánoční koncert žáků 
Čtvrtek 17:00 hodin, KD Koruna Žandov 
 
Tradiční koncert Základní umělecké školy Žandov v době adventu a poslední v roce 2019. Vystoupí žáci 

hudebního a tanečního oboru, koncert provází výstava výtvarného ateliéru žáků Lenky Kubišové. 

 

 

 

 

 

 

Více na www.zuszandov.cz  

 

http://www.zuszandov.cz/

