
 

 

prosinec 2013 

 

Vážení žáci, rodiče a přátelé ZUŠ Polná, 

Venku mrzne, občas se objeví nějaká sněhová vločka, vánoční čas na polenském náměstí byl 

zahájen, … Prosinec je zde a s ním i nové vydání Novinek ze ZUŠky. Počet plánovaných 

koncertů a vystoupení je před Vánocemi velký, ale to je v dobrém slova smyslu „úděl“ 

ZUŠek. 

Budeme rádi, pokud přispějeme k navození té správné adventní atmosféry a správně Vás 

naladíme na Vánoce 

 

 

10.12.2013 17:00 

Třídní předehrávka žáků J. Honové 

Zveme Vás na vánoční třídní předehrávku žáků ze třídy  

J. Honové (klavír). Vystoupení proběhne v úterý 10.12. od 17:00 v Kuhnově síni ZUŠ Polná. 
 

 

11.12.2013 15:00 

Vánoční vystoupení v DPS Polná 

Žáci hudební oboru připravují vystoupení pro seniory v DPS Polná. 
 

 

12.12.2013 16:30 

Třídní předehrávka žáků V. Matuly 

Vánoční vystoupení žáků ze třídy V. Matuly (zobcová flétna, klarinet, saxofon) se uskuteční 

ve čtvrtek 12.12. od 16:30 v Kuhnově síni ZUŠ Polná. 
 

 

13.12.2013 15:00 – 17:00 

Generální zkouška Orchestru ZUŠ Polná 

V pátek 13.12. proběhne od 15:00 v Městském kině Polná generální zkouška Orchestru ZUŠ 

Polná a zpěváků na adventní koncerty. Účast všech je žádoucí. 
 

 

13.12.2013 17:00 – 18:30 

Generální zkouška smyčcových souborů 

V pátek 13.12. proběhne od 17:00 v Městském kině Polná generální zkouška smyčcových 

souborů na adventní koncerty. Účast všech je žádoucí. 
 

http://www.zuspolna.cz/


 

14.12.2013 17:00 

Adventní koncert ve Ždírci 

Atmosféra předvánočního koncertu smyčcových souborů a Orchestru ZUŠ Polná je 

umocněna nádhernými a pro adventní čas příznačnými prostory kostela sv. Václava ve Ždírci. 
 

 

15.12.2013 16:00 

III. adventní koncert v Městském kině Polná 

III. z cyklu adventních koncertů v Polné již tradičně zajišťují žáci a pedagogové ZUŠ Polná. 

Přijďte si poslechnout vánočně laděný program v podání smyčcových souborů  a Orchestru 

ZUŠ Polná.  

 

16.12.2013 9:00 

Adventní koncert pro žáky ZŠ Polná 

Od roku 2011 zveme žáky II. stupně ZŠ Polná do Městského kina, aby si poslechli své 

spolužáky ve smyčcových souborech a v Orchestru ZUŠ Polná. 
 

 

17.12.2013 17:30 

Vánoční hudební večer 

Vánoční vystoupení sólistů a různých komorních seskupení se koná v úterý 17.12. v Kuhnově 

síni ZUŠ Polná. 
 

 

18.12.2013 16:00 

Vánoční vystoupení LDO a TO 

„Maraton“ adventních a vánočních akcí ZUŠ Polná ukončují žáci tanečního a literárně-

dramatického oboru v Městském kině. 
 

 

21.12.2013 - 5.1.2014 

Vánoční prázdniny 

Po koncertech a vystoupení přijdou zasloužené vánoční prázdniny – letos obzvlášť dlouhé 
 

 

22.12.2013  19:00 

Vánoční koncert Polenského Big Bandu 

Srdečně Vás zveme do Společenského sálu Zámku na tradiční vánoční koncert Polenského 

Big Bandu. Společně s Big Bandem vystoupí pedagogové a současní či bývalí žáci ZUŠ Polná. 
 

 

PF 2014 

Děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy za spolupráci v roce 2013. Přejeme Vám 

klidné a pohodové Vánoce, do nového roku 2014 pak hodně zdraví, štěstí a co nejméně 

falešných tónů 
 

Základní umělecká škola Polná 

Zámek 485 

588 13 Polná 
 

tel. 567 225 700 

e-mail: zuspolna@zuspolna.cz 

web: www.zuspolna.cz 
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