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Modranské veršobranie venované Shakespearovi

leckej školy z hudobného a výtvarného odboru. Vďaka dobrej
spolupráci so strednými školami
v Modre a Pezinku, sa prítomní
študenti mali možnosť dozvedieť omnoho viac o W. Shakespearovi.
V poradí 5. ročník Modranského
veršobrania pripravila: Spoločnosť priateľov poézie v spolupráci s MsKS v Modre a ďalšími
partnermi.

(red)

Prof. J. Bžochová Wild a Ľ. Miháliková.

Ako sa v Modre vzdelávajú umelci
Alebo o talentoch Základnej umeleckej školy
Do Základnej umeleckej školy v Modre som začala chodiť, keď som
mala štyri. Vyšla som z nej ako sedemnásťročná slečna s maturitou
a prijímacím listom na vysokú školu vo vrecku. Čo pre mňa modranská „ZUŠka“ znamená, to by bolo na celé kapitoly. Dôležitejšie teraz
je, čo znamená pre tých 451 detí, ktoré do nej chodia dnes.
Počas šesťdesiattri rokov existencie Základnej umeleckej školy v Modre sa vystriedali štyria
riaditelia, desiatky učiteľov a nespočetné množstvo žiakov. So
svojimi štyrmi odbormi deťom
ponúka najrôznejšie možnosti
v oblasti hudby, výtvarného umenia, divadla a tanca. Počas všetkých tých desaťročí škola organizovala koncerty a vystúpenia, no
takisto mesto reprezentovala na
celoštátnych, či medzinárodných
súťažiach. Napriek tomu, že učitelia aj deti sa postupne obmieňali, tejto aktivity sa škola stále
drží, a to na veľmi vysokej úrovni. Stačí spomenúť, že len počas
minulého školského roka dosiahli
jej žiaci úspech v súťažiach neuveriteľných dvadsaťšesťkrát.
Čo sa stihlo
od septembra
Škola nadviazala spoluprácu
s Rádiom Modra, kde produkuje reláciu MODUT, teda Modranské umelecké talenty. Tú si
môžete vypočuť vždy dve nedele v mesiaci o 17.00 hodine.

Reprezentáciu Modry v tomto
školskom roku zahájili žiačky
tanečného odboru na súťaži Baletné mládí v Prahe. Bojovať do
Čiech sa vybrali nielen tri tanečnice z druhého cyklu, ale aj šesť
mladších žiačok. Choreografia
Afričtí motýli im síce medailu
nepriniesla, dievčatám sa však
úsmev z tvárí nestráca. „Súťaž
– dojem ako vždy. S otvorenými
ústami sme pozerali na tú kvalitu tanca v Českej republike. Malé
deti, ktoré šli s nami boli nadšené. Bolo pre nich veľmi povzbudzujúce ísť na medzinárodnú súťaž a vidieť tú krásu baletu. Bolo
nám vážne super, zažili sme skvelé, neopakovateľné veci,“ hovorí
Zuzka Poláčková, žiačka tretieho
ročníka druhého cyklu tanečného
odboru.
Kam kráčaš
modranská ZUŠKA?
Čo má škola ešte tento rok v pláne? Najvýznamnejšou udalosťou
bude určite 2. ročník celoslovenskej súťaže Violončelová jeseň.
Ten sa uskutoční 21. - 22. novem-

bra v Hoteli Sebastian. Na rozdiel
od minulého ročníka, okrem žiakov základných umeleckých škôl
sa môžu prihlásiť už aj žiaci konzervatórií. Štatút jej ešte vylepšujú mená tohtoročných porotcov,
napríklad známy český violončelista Jiří Bárta. K ďalším pripravovaným vystúpeniam neodmysliteľne patria aj interné koncerty
hudobného odboru, či tematické verejné koncerty konajúce sa
každý mesiac. Decembrom nás
prevedú Mikulášsky a Vianočný koncert hudobníkov a taneč-

níkov. Ani výtvarný odbor však
nezaháľa – dlhodobo spolupracuje s ostatnými odbormi pri tvorbe
rekvizít či kulís, pravidelne robí výstavy prác v Modre a okolí, a čo viac, tento rok organizuje
prvý ročník výtvarnej súťaže Paleta. No a čo pripravuje literárno-dramatický odbor? Počas celého
roka sa bude intenzívne venovať
naštudovaniu života a diela Ľudovíta Štúra. Do roku 2015, Roku Ľudovíta Štúra, si o ňom totiž
mladí divadelníci pripravia literárno-dramatické pásma či divadelné predstavenie.
Karolína KLINKOVÁ,
spolupracovníčka MZ
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Pamiatku renesančného majstra
divadla si Modrania uctili ako
prví, a to s dostatočným predstihom. Organizátorka a moderátorka podujatia Ľubomíra Miháliková po úvodnom príhovore
privítala hostí večera prof. Janu
Bžochovú Wild z VŠMÚ a herca
Michala Nikodema, ktorý predniesol známe verše z Hamleta.
K piatemu ročníku literárneho podujatia prispeli kultúrnym
vstupom aj žiaci Základnej ume-

Foto: JK

Jeseň v Modre je každoročne oslavovaná viacerými kultúrno-spoločenskými podujatiami. Okrem tradičného Vinobrania a Strunobrania, spoznávame už päť rokov aj Veršobranie. To bolo 17.
októbra 2013 venované osobnosti Williama Shakespeara pri príležitosti blížiaceho sa 450. výročia jeho narodenia. Obľúbeným finále podujatia bolo zbieranie básní napísaných na viničových listoch.

