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vážení rodiče,
pro školní rok 2020/202I nabízíme výuku v těchto oborech:
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Děti od 6 let přijímáme do tzv. přípravné hudebnívýchovy (1. a 2. třída ZŠ).
Dětem starším nabízíme tato studijní zaměření: klavír, varhany, klarinet, saxofon, zobcová
flétna, příčná flétna, klasická kytara, sólovrý zpěv, sborovrý zpěv, housle, akordeon, bicí
nástroje, trubka, lesní roh, baryton, tenor, pozoun, tuba, hra na keyboard.
Počítejte s tím, že při studiu žáci navštěvujítaké hudební nauku, případně orchestr, komorní
hru či sbor.

OBOR TANEčNí nabízí dvě zaměření:
1. Balet (základy klasického tance) nebo
2. Moderní a novodobý tanec
Výuku vede paní učitelka Pavlína Lipenská.

OBOR VÝTVARNÝ:
Děti se v hodinách učí ne.|různějším vlitvarným technikám, pracují také s keramickou hlínou,
textilem apod. Výuka probíhá lx týdně ve smíšených skupinách.
Vyučujícími jsou Šárka Franková a Michaela Kotlárová.

oBoR L|TERÁRNĚ_DRAMATlcKÝ:
Základem výuky tohoto oboru je tvořivá hra, jejímž prostřednictvím si žáci rozvíjejí pohybové,
mluvní, herecké, slovesné, hudební i výtvarné schopnosti. Učí se vnímat druhé, vzájemně
spolupracovat, tvořit s ostatními ve skupině a přijímat nové zkušenosti a vědomosti, Výuka
probíhá 1-2x týdně ve smíšených skupinách.
Výuku vede paníučitelka Jana Paulová.

Do tanečního, dramatického a v,/tvarného oboru přijímáme děti od pěti let,

K přijetí do ZUŠ je třeba, aby Vaše dítě vykonalo talentovou zkoušku.
Talentové zkoušky proběhnou ve dnech 15. - 19. června 2020.

K přihlášení dítěte a k rezervaci termínu prosím využijte interaktivní přihlášku na našich
webových stránkách.

Novinky:
Pro děti od 3 let nabízíme v rámci doplňkové činnosti zpívání ve sborečku ,,Pidihlásek",
malým tanečníkům doporučujeme ,,Tancovánky". Do těchto aktivit pro předškolní děti se
prosím přihlašujte pouze telefonicky - 461 612 628.

Další informace k zápisu dohledáte na www.zuslitomvsl.cz, případně na tel. 461 6t2 628.
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Od aiří 2020 opět otvírdme předškolní ,,Tancovánky" pro tlěti od 3 do 4 let

Náplň: rozvíjení hudebního a pohybového cítění, taneční hry.

Tančíme za doprovodu živé klavírní korepaice kafulé úterý od 12.30.

Přihtášky telefonicky do kanceláře ZUŠ: 461 612 628

nebo přímo mně: Paylína Lipenská, lipenska.pavlina@seznam,cz. 721 338 952

S pozdravem se těším@.

Pavlína Lipenskó
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Chtěli byste, aby zpívalo |eště lépe a trávilo krásné chvíle s muzicírováním | . ,

Nebojte se přijít podívat na některou z našich zkoušek, volejte, mailujte..,
Těším se na každého, kdo rád zpívá, až se přidá mezi nás O 3s55 
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Prima chvíle a spoustu milých hudebních zážitků mezi bezva dětmi .. &
Rozvíjení hlasového projevu, dechu a rytmického cítění - to vše pod odborným vedením "
Spoustu nornf,ch písniček a tanečků, které děti rády rodičům předvedou na vystoupeních _., , ,

Zkoušky PlDl H LÁSKU probíhaj í
každý čtvrtek od ! 2.15 - l3.00 v budově zUŠ ,,TUNEL"

Na vaše děti se velmi těší

LUClE VAVŘíNOVÁ, sbormistr

Email: vavrilu@seznam.cz Telefon: 605 945 745


