Tisková zpráva

16. 4. 2014

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL ZUŠKA?ZUŠKA! Představuje základní
umělecké školy zřizované Zlínským krajem.
Je na čase říct, jak významný
základní stupeň vzdělávání
nabízejí.
Bez něj by české umění nemělo
tolik osobností.
Není o nich až tak slyšet, nemají
bouřlivé propagační kampaně a tak mnozí lidé ani nevědí, jaký je rozdíl mezi
těmito státními základními uměleckými školami a soukromými. Přesto jsou
tady a podílí se na veřejném životě, vychovávají umělce napříč žánry,
profesionály, kteří propagují náš kraj na národní i světové úrovni.
Zlínský kraj je zřizovatelem jedné z nejúspěšnějších sítí státních základních
uměleckých škol v republice, co se týče výsledků jejich žáků.
Toto jsou absolventi ZUŠ zřizovaných Zlínským krajem. Umíte si představit, že by si
jejich talentu někdo nevšiml už v počátcích?

Markéta Irglová /zpěvačka, držitelka Oscara, ZUŠ Val. Meziříčí/, Jan Zátorský
/fotograf, několikanásobný držitel Czech Press Photo, ZUŠ Val. Meziříčí/, Felix
Slováček /klarinetista, saxofonista, ZUŠ Zlín/, Boris Jirků /malíř, ZUŠ Zlín/, Jan
Šťastný /herec, ZUŠ Zlín/, Pavel Zedníček /herec, ZUŠ Zlín/, Stanislav Hložek
/zpěvák, ZUŠ Zlín/, Zdeněk Julina /herec, ZUŠ Zlín/, Šárka Šišková /designérka,
módní návrhářka, ZUŠ Zlín/, Radoslav Šopík /herec, ZUŠ Zlín/, Karel Košárek
/klavírní virtuóz, ZUŠ Holešov/, Jakub Kouřil /výtvarník, dvojnásobný držitel
studentského Českého lva, nominace na studentského Oscara v USA, ZUŠ Napajedla/,
Ivana Mikesková Kovalčíková /koncertní mistr FBM Zlín, ZUŠ Slavičín/, Jiří
Pavlica /houslista, skladatel, vedoucí Hradišťanu, ZUŠ UH/, Stanislav Vavřínek
/šéfdirigent FBM, ZUŠ UH/, Jitka Šuranská /houslistka a zpěvačka, držitelka dvou cen
Anděl, ZUŠ UH/, Ladislava Košíková /choreografka, ZUŠ UH/, Jitka Trčková
/designérka, ZUŠ Valašské Klobouky/, Zbyněk Fojtů /akademický sochař, medailér,
ZUŠ Val. Klobouky/, Martin Živocký /autor animovaných filmů, držitel ceny Anděl,
ZUŠ Zlín – Jižní Svahy/, Radim Otépka /ředitel PKF, ZUŠ Zlín – Mal./, Zuzana
Lapčíková /cimbalistka, ZUŠ Zlín – Malenovice/, Kateřina Uličná /členka sboru
Národního divadla Praha, ZUŠ – Malenovice, Gustav Řezníček /herec MDZ, ZUŠ Zlín
– Malenovice/,.......
Více v závěru zprávy...

Festival ZUŠKA?ZUŠKA!

16. 5. 2014 od 10:00 – 18:00

Den se Základními uměleckými školami Zlínského kraje
Umělečtí patroni: herec Pavel Zedníček, hudebník Jiří Pavlica, výtvarník Petr Nikl, a
choreografka Ladislava Košíková


Vystoupí 20 ZUŠ zřizovaných Zlínským krajem


7 oficiálních festivalových míst ve Zlíně: Baťův mrakodrap, náměstí Míru, Městské
divadlo Zlín (Dílna), Kongresové centrum Zlín, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Malá scéna,
Alternativa


4 obory: výtvarný, hudební, taneční a literárně-dramatický


Festival bude předcházet večernímu zahájení Akcí galerijní a muzejní noc 2014, Noc
v knihovně. Na obou akcích taktéž vystoupí děti a zástupci ZUŠ zřizovaných krajem

Vystoupí cimbálové muziky, dechové orchestry, jazzové, taneční a rockové kapely, k
vidění bude taneční vystoupení, divadlo, i práce výtvarného oboru (Velká krajská výstava
v Alternativě, malba v plenéru – náměstí)
Zajímavosti a doprovodný program:

Soutěže o vstupenky do partnerských institucí – Městského divadla Zlín, Filharmonie
Bohuslava Martinů, 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Soutěž o obří čokoládu.

Malování na obličej. Bude možné sledovat přímo na náměstí jak se rodí keramika i
obrazy v improvizovaných výtvarných ateliérech.

Na náměstí Míru se ten den vystřídá 15!! kapel, včetně akordeonového souboru,
dalších šest kapel zahraje v Dílně MDZ

V areálu Svit vystoupí 6 dechových a 8 cimbálových muzik, na Malé scéně pak
několik tanečních sólových i skupinových vystoupení a několik divadelních představení –
atraktivní pro publikum od nejmenších dětí po jejich prarodiče

Během festivalu budete moci ochutnat ručně vyráběné čokoládové bonbóny a
pralinky z první zlínské čokoládovny.

Z festivalu vznikne dokument, který točí režisér Tomáš Zindler, tvůrce celovečerního
snímku Route 66, jež získal ocenění festivalu Neznámá země. Slavnostní premiéra s
červeným kobercem, happeningem a dalším programem je pak naplánovaná na druhou
polovinu října

Fotodokumentaci obstarají studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB ve
Zlíně. Nejlepší fotografie se vypraví na putovní výstavu napříč zlínským krajem – přes
dvacet míst s originálními vernisážemi.

Partnery akce jsou MDZ i FBM, jejíž členové mají mezi účinkujícími děti, nebo jsou
sami pedagogy na některé z krajských ZUŠ.

Proč vznikl festival ZUŠKA?ZUŠKA!
Veřejné základní umělecké školy jsou tady desetiletí, v některých případech existují přes
sto let. Je na čase říct jak fungují, jak se liší od volnočasových aktivit s uměleckou náplní,
které poskytují soukromá zařízení. Festival je živým, slyšitelným a viditelným důkazem
toho, že základní umělecké školy zřizované Zlínským krajem mají historicky dané pevné
základy, ale zároveň se díky svým vysoce kvalifikovaným umělcům v řadách pedagogů i
perfektně vyznají v těch nejnovějších uměleckých směrech.

KONTAKTY:
web, aktuality:

www.zuskazuska.cz

festivalový email: festivalzuska@email.cz
PR a média:

Bc. Jana Kubáčová, 777 105 674

Děkujeme těm, kteří náš FESTIVAL ZAŠTIŤUJÍ:
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje a
Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora statutárního města Zlín

Těší nás spolupráce a podpora NAŠICH PARTNERŮ:

Děkujeme našim mediálním partnerům za podporu na jejich vlnách:

