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Září 2020
Letošní školní rok začal pedagogickou poradou 25. srpna 2020. Poté si učitelé připravili učebny k
výuce, která byla zahájena v úterý 1. září.
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Lédl
Zástupce ředitele: Šárka Košťálová
V tomto školním roce na všech oborech bude vyučovat 38 učitelů.
Hudební obor:
Klávesové oddělení
Jitka Adamcová – vedoucí oddělení, klavír
Cejnarová Milena - klavír
Jiří Horčička – klavír
Martin Hybler – klavír
Bohuslav Lédl – klavír a korepetice
Simona Michálková – klavír
Daniela Nechutná – klavír
Hana Pernicová – klavír a korepetice
Jakub Slezák – klavír, varhany
Jana Vlačihová – klavír
Smyčcové oddělení:
Michaela Faltusová – violoncello
Zuzana Formáčková – housle, viola
Ivan Hájek – kontrabas
Šárka Košťálová – housle
Lenka Součková – housle
Vladimíra Vydrová – housle, viola (vedoucí oddělení)
Dechové oddělení:
Jindřich Bada – pozoun, zobcové flétny
Jiří Hlava – trubka
Zlata Chlupáčová - saxofony
Klára Jozífková – klarinet
Daniela Nechutná – zobcové flétny
Jiří Richter – vedoucí oddělení, trubka, lesní roh, tuba, zobcové flétny,
Václav Sajbt – saxofony
Monika Szántó – příčná flétna
Kytary:
Ivan Hájek – basová kytara
Šimon Krátký – basová kytara
Petr Kostka – kytara
Antonín Paris - vedoucí oddělení, kytara
Ostatní nástroje:
Jiří Duňka – bicí nástroje
Robert Tomáš - bicí nástroje
Daniela Nechutná – akordeon
Ondřej Zlevor - akordeon
Sólový zpěv:
Michal Kutek –vedoucí oddělení, sólový zpěv
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Eva Lédlová – sólový zpěv
Věra Poláchová – sólový zpěv
Pěvecké sbory:
Daniela Nechutná a Ladislava Grundová – Carmina a Turnováček
Jindřich Bada – Karmínek
Hudebně teoretické předměty:
Zuzana Formáčková – přípravná hudební výchova a hudební nauka
Ladislava Grundová – přípravná hudební výchova
Michal Kutek – hudební nauka
Daniela Nechutná – přípravná hudební výchova a hudební nauka na Malé Skále
Soubory a orchestry:
Big band - Václav Sajbt
Velký dechový orchestr - Jiří Richter
Komorní orchestr, Smyčcový soubor - Šárka Košťálová (starší a mladší žáci)
Smyčcový soubor - Vladimíra Vydrová - (nejmladší žáci)
Kytarový orchestr - Antonín Paris
Výtvarný obor
Stanislav Janiga – kresba, malba, grafika
Terezia Vokounová – keramika
Taneční obor
Veronika Šlapanská – klasický balet
Literárně dramatický obor
Alena Tomášová
Romana Zemenová
Nepedagogičtí zaměstnanci školy:
Hana Marková – sekretářka
Šárka Nezdarová – účetní a personalistka
Terezia Vokounová – uklízečka
František Vokoun – školník
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V pátek 18. září se v KC Střelnice uskutečnil koncert Heleny
Vondráčkové a její skupiny Charlie Band. Pěvecké sbory Turnováček a Carmina byly přizvány ke spoluúčinkování s tím, že zazpívají tři písně samostatně a v několika doprovodí zpěvačku (
Pátá, Sladké mámení....) . Sbormistryně Daniela Nechutná program s dětmi pečlivě připravila a děti se těšily, že se poznají se
slavnou zpěvačkou.
Jak bylo domluveno, v 16 hodin jeviště bylo volné pro akustickou zkoušku sboru. A pak nastalo dlouhé čekání v šatně kvůli
zkoušce společných písní. Nakonec, když se stále nic nedělo a
sbormistryně se vydala hledat manažera Heleny Vondráčkové,
se ukázalo, že společné zpívání nebude. Nebylo ani domluvené
malé občerstvení pro děti, ani cokoli k napití. Sbor vystoupil po
půlhodinovém úvodu Heleny Vondráčkové. Ta pak dvěma větami sbor uvedla a naše děti naštěstí, vzdor značné únavě, své vystoupení zvládly velice dobře (klavírní doprovod obstarala učitelka Hana Pernicová). Zbytek koncertu děti strávily vzadu v sále, kde
zbylo pár volných míst.
Rodiče, kteří tvořili část publika, odcházeli spokojeni, s přístupem manažera zpěvačky ovšem nemohla být spokojená Daniela Nechutná. I špatná zkušenost má ale svoji cenu.
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Převzato od paní učitelky Věry Poláchové:
Svatováclavský koncert v Kapli Sv.Vavřince
na Malé Skále...
...za který vděčíme i manželům Kosnarovým, v podvečer 24. září 2020 naplnily hudbou a svými hlasy děti z Malé Skály a jejich
spolužáci navštěvující ZUŠ Turnov.
Zaznělo zde Ave Maria Franze Schuberta, Biblické písně Antonína Dvořáka, píseň z doby renesance v básnickém překladu
Jiřího Tichoty, známá Modlitba pro Martu,
ale i krásné písně z muzikálů a spousta dalších klenotů z české i světové hudební literatury.
Ze třídy Věry Poláchové vystoupili: Adéla
Štantejská, Tereza Uxová, Barbora Sekaninová, Terezie Zahrádková, Robert Bičík
a Vojtěch Kosnar. Svým měkkým vřelým basem přispěl v interpretaci Dvořákovy Ave
Maria a Biblické písně i pan Vilém Zahrádka.
Děkujeme také flétnistkám ze třídy Daniely
Nechutné a Moniky Szántó: Barboře Šilhanové, Kláře Kitto a Markétě Krejzové. Náš pěvecký koncert
obohatila svou hrou i houslistka Natálie Martinová ze třídy Zuzany Formáčkové.
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Na klávesy své žáky doprovodila sama Daniela Nechutná a ředitel ZUŠ Turnov Mgr. Bohuslav Lédl.
Všem moc děkujeme, že jsme si mohli zahrát a zazpívat v krásném prostředí a publiku za vřelý poslech a potlesk.
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Říjen 2020
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