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Srdečně Vás zveme na IV. ročník nesoutěžního "putovního" festivalu klavírní hry OKOUZLENI 

KLAVÍREM. Štafetu přebíráme od Základní umělecké školy Kadaň, která organizovala III. ročník 

tohoto festivalu. Myšlenka festivalu se zrodila v Základní umělecké škole Louny, která uvedla I. ročník 

tohoto jedinečného festivalu klavírní hry. Nám je ctí pořádat další ročník. 

Zveme Vás 2. června 2010 do Kulturně společenského centra CITADELA a ZUŠ Litvínov. Festival 

bude zahájen od 10 hodin. Od 9 hodin je možné se registrovat, rozehrávat se ve škole. 

Celá koncepce festivalu zůstává tradiční. Účastníky čeká tedy "klavírní sobota", na kterou jsou již z 

předchozích ročníků zvyklí. 

Festival je určen žákům klavírních tříd obou stupňů ZUŠ z Ústeckého a Karlovarského kraje. Žáci budou 

rozděleni do kategorií podle ročníku, v němž studují hru na klavír (PS = 0. kategorie, 1. ročník = 1. 

kategorie atd.) — na rozdíl od soutěží, kde bývají děti zařazovány podle věku.  Požadována je jedna 

skladba u žáků od 2. kategorie, případně dvě kratší skladby libovolného autora u žáků 0. a 1. kategorie. Do 

programu lze zařazovat také čtyřruční skladby. U sólových skladeb je doporučována hra zpaměti. 

Kapacita festivalu je 80 účastníků, kteří se představí v cca 5 - 6 hodinových koncertech. Každý účinkující 

obdrží v závěru akce účastnický list a drobný dárek. Žáci se v průběhu festivalu mohou zapojit do 

zajímavého doprovodného programu. Tento rok se účastníci můžou těšit na: 

• Sklářská dílna – účastníci si vyrobí na památku skleněný obrázek formou zdobení reliéfní 

tubou s paní učitelkou Hankou Součkovou Cimplovou. 

• Taneční dílna – co by to bylo za muzikanta, který by nezvládl tanec Menuet? Těšte se na lekci 

s paní učitelkou Lucií Drážkovou Drengubákovou.  

• Prohlídka Valdštejnského zámku – s průvodcem objevíte krásy našeho litvínovského zámku, 

prohlédnete si právě probíhající výstavy (např. unikátní výstavu hraček) a poté si můžete 

odpočinout na lavičce v přilehlém zámeckém parku. 

• Prohlídka kostela sv. Michaela archanděla – nejstarší a nejvýznamnější státem chráněná 

památka města Litvínova. Malí i velcí muzikanti určitě ocení i prohlídku varhan v kostele. 

Doprovodné aktivity jsou uvedené již v přihlášce, kde lze označit ty aktivity, jichž se žák zúčastní. Každý 

účinkující, který se zúčastní doprovodné aktivity, bude součástí slosování o hodnotné ceny. Slosování 

proběhne při slavnostním zakončení festivalu. 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK činí za žáka 250,-. Podmínky k platbě účastnického poplatku jsou uvedeny 

na přihlášce. 

 

Kontaktní osoba: 

Markéta Svobodová 

svobodova@zuslitvinov.cz 

  

Těšíme se na Vaši účast a společné setkání! 
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