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V rámci oslav pfiipravila ‰kola 25. listopadu 2015 Slavnostní koncert v Sokolovnû, na kterém se pfiedstavily tfii obory ‰koly – hudební, ta-
neãní a literárnû-dramatick˘ a vystoupili Ïáci jak souãasní, tak Ïáci, ktefií na‰i ‰kolu nav‰tûvovali a nyní studují na stfiedních a vysok˘ch 
umûleck˘ch ‰kolách. Se sv˘mi vystoupeními se pfiedstavili i pedagogové ‰koly.

âtvrt˘ obor – v˘tvarn˘ má svoji 
v˘stavu v prostorách ZU· Boskovice.
Na v˘stavû mÛÏete vidût práce souãas-
n˘ch ÏákÛ, ale i absolventÛ, ktefií v sou-
ãasnosti pracují jako v˘tvarníci, grafici
ãi architekti.

DÛleÏit˘m ãlánkem je spolupráce
Základní umûlecké ‰koly s mûstem
Boskovice a Kulturním zafiízením mûsta
Boskovice, ale také úãast na akcích mimo
mûsto, napfiíklad v Brnû, kde Ïáci vystu-
pují kaÏdoroãnû na námûstí Svobody, ne-
bo se stávají souãástí Filharmonie Brno
pod zá‰titou festivalu Mozartovy dûti.

Na na‰í ‰kole pÛsobí nûkolik hudeb-
ních tûles. Dechov˘ orchestr, Orchestr
‰koly, Flétnov˘ soubor, novû vznikl˘
Small Band a skupina Saturn a dal‰í.
V‰echna tato tûlesa se úãastní rÛzn˘ch
akcí – aÈ jsou to bienále, vernisáÏe, roz-
svûcení vánoãního stromeãku, zahajo-
vání promenádní sezóny mûsta
Boskovice, hudebních produkcí pfied
premiérami filmÛ v kinû aj. Sóloví hrá-
ãi z fiad ÏákÛ na‰í ‰koly úãinkují pfii
koncertech Kruhu pfiátel hudby.

Taneãní obor se prezentuje pofiá-
dáním v˘chovn˘ch taneãních kon-
certÛ pro ‰kolky a ‰koly, úãastní se
pfiedtanãení na rÛzn˘ch plesech.
Literárnû – dramatick˘ obor nav‰tû-
vuje se sv˘mi divadelními pohádka-
mi ‰kolky Boskovic, pfiedná‰í na
rÛzn˘ch akcích. V˘tvarn˘ obor po-
tom vystavuje nejen v prostorách
‰koly, ale napfiíklad v nemocnici,
knihovnû ãi jin˘ch zajímav˘ch pro-
storách, které Boskovice nabízí.

ZU· Letovice pfiizvala na‰i ‰kolu od
roku 2013 ke spolupráci s druÏebním
mûstem Stari Hrad v Chorvatsku, kam
Ïáci vyjíÏdûjí na soustfiedûní a prezentu-
jí se pfii koncertech.

Na‰e ‰kola nabízí umûlecké vzdûlání
ÏákÛm základních a stfiedních ‰kol, 
vychovává jak amatéry v oblasti kultur-
ního a umûleckého vyÏití, tak profesio-
nální hráãe, v˘tvarníky, taneãníky i
herce, ãi reÏiséry. Îáky uãí vztahu k
umûní a lásce k umûleck˘m hodnotám.
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ZU· Boskovice slaví 70. v˘roãí od svého vzniku

Skupina Small band.

Radostné a klidné 
proÏití vánoãních svátkÛ 

a ‰Èastn˘ vstup do roku 2016

za KDU-âSL pfieje
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