Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl
,

v

ZAPISdoZUS
na školní rok 2018. - 2019

Lze se přihlásit do těchto oborů:

OBOR HUDEBNÍ:
Děti od 6ti let přijímáme do přípravné
hudební výchovy
..,
(1. a 2. třída ZS)
Dětem starším nabízíme tato studijní zaměření (nástroje):
klavír, varhany, klarinet, saxofon, zobcová flétna, příčná flétna, klasická
kytara, elektrická a basová kytara, sólový zpěv, sborový zpěv, housle,
akordeon, bici nástroje, trubka, lesní roh, baryton, tenor, pozoun, tuba, hra
na keyboard. Při studiu se vždy plní také hudební nauka, sbor, orchestr nebo
komorní hra.
Pro žáky od 14ti let jsme otevřeli studijní zaměření Záznam a zpracování
zvuku. Během studia se žáci seznámí s důležitými technologiemi záznamu a
úpravy zvuku, s ozvučovánim a nahráváním hudebních akcí. Jako absolventi
tohoto studia mohou získané znalosti využít v amatérské či profesionální
hudební sféře (zvukový technik nebo technik nahrávacího studia).

Zápis do všech oborů bude probíhat
od 21. do 31. května 2018.
• v pondělí až pátek od 13.00 do 16.30 hodin (hlavní budova - u kostela)
• další informace na tel. čísle 461 612 628 nebo na www.zuslitomysl.cz

Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl
,
v

ZA ISdoZUS
na školní rok 2018 - 2019
Děti od pěti let lze dále přihlásit do těchto oborů:

~

OBORLITERÁ

,

E-DRAMATICKY:

Základem výuky tohoto oboruje tvořivá hra, jejímž prostřednictvím si žáci rozvíjejí
pohybové, mluvni, herecké, slovesné, hudební i výtvarné schopnosti.

Učí se vnímat

druhé, vzájemně spolupracovat, tvoiit s ostatními ve skupině a přijímat nové zkušenosti
a vědomosti.
~

,

OBOR TANECNI nabízí dvě zaměření:
1. Balet (základy klasického tance)
nebo
2. Moderní a novodobý tanec
OBOR VÝTVARNÝ:
Děti se v hodinách učí nejrůznějším výtvarným technikám, pracují také
s keramickou hlínou, texti/em apod. Výuka probíhá Ix týdně ve smíšených
skupinách.
Do těchto oborů prijimáme děti od 5ti let.

Zápis do všech oborů bude probíhat
od 21. do 31. května 2018.
• v pondělí až pátek od 13.00 do 16.30 hodin (hlavní budova - u kostela)
• další informace na tel. čísle 461 612628 nebo na www.zuslitomysl.cz

