Informatorium má za úkol informovat, podávat
základní přehled o minulých akcích, glosovat ty zajímavé, předávat „pohledy“ našich žáků. Dovolte mi
shrnout toto všechno do několika řádků. Na oslavy
založení školy jsme se připravovali asi 2 roky. Jaké
materiály vybrat, co z historie připomenout, jaké
pořady připravit, koho pozvat, kdy co uspořádat, na
koho nezapomenout… Asi jsme do detailu nesplnili
vše, ale snad se nám podařilo např. na několika panelech představit kus historie školy a její pedagogy
v letech dávných, pochlubit se alespoň několika
žáky - absolventy na jejich koncertech, poděkovat
těm, kteří éru naší školy začínali, nastavili její vysokou úroveň a hlavně předávali um a zkušenosti nám,
mladším. Setkávání s bývalými kolegy byla milá,
vzpomínková, je to to, co nás všechny spojuje. Naše
společná práce. A ta se ukázala na Slavnostním
koncertu ve VČD. Kvalita, humor, nadšení a hlavně
uznání. To si zasloužili všichni aktéři. To si zaslouží
všichni, kteří napomáhají k naplňování našich
vzdělávacích a výchovných cílů.

Základní umělecká škola
Pardubice-Polabiny, Lonkova 510
člen ASPnet UNESCO

K výročí školy jsme připravili zajímavou poznávací hru ze života školy, který je tak úzce provázán
se životem města Pardubic. Hra nám vydrží určitě
dlouho. Doufám, že i naše škola. Hodně zdraví všem,
hodně elánu a nadšení do další padesátky!!!		
Mgr. Naděžda Gregorová, ředitelka školy
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HUDEBNÍ OBOR

MUZIKÁL
První dojem? Katastrofa. Tříhodinové, někdy i delší
zkoušky, které ze začátku nikam nevedly, vedro,
zmatek, únava… Nikdo vlastně nevěděl, co tam
dělal. Postupem času jsme však vše pochopili a hned
to šlo lépe. Nikdy jsme netušily, že by se celá hudebka mohla takhle stmelit. Všem se nám to nakonec
zalíbilo, byla zábava a za to úsilí to stálo.
V den premiéry jsme neviděly člověka, který by
nebyl nervózní. Avšak při nástupu na pódium z nás
nervozita opadla. Všichni jsme si to užívali a dali do
toho maximum. A vyplatilo se to. Potlesk ve stoje
je pro umělce největší ocenění. Moc děkujeme,
a nejen my, všem učitelům, kteří to s námi neměli
vůbec lehké. Věřím, že další vystoupení se nám také
vyvede.
Petra a Barča, flétnistky Jazz Bandu JP
Více než rok dopředu se mluvilo o tom, že by se měl
nacvičovat mezioborový muzikál a i náš komorní
soubor by měl zaujmout své místo a vzít jednu
z hlavních rolí – tu pěveckou. Když jsme se dozvěděli,
že celé to bude na motivy muzikálů Starci na chmelu a Hair, byli jsme nadšeni. Vždyť tyhle písně jsou
teď zase cool a jsou plné energie. Svědomitě jsme
se pustili do nacvičovaní písní a následně i taneční
choreografie, při které mnozí z nás museli zatnout
zuby. Byla to pro nás výzva. Spojit tanec se zpěvem
a ještě k tomu zpívat do mikrofonních portů nikdo
neuměl. Stálo nás to hodně sil a protrhaných ušních
bubínků, než si všechno sedlo a začalo znít. Všichni
jsme udělali super partu a vystoupení v divadle
byla už jen odměna za tu více než půlroční práci.

Myslím, že všechny překvapila tak pozitivní vlna
reakcí, která se po jednom jediném večeru strhla.
Stálo to za to a už teď se těšíme na pokračování
tohoto krásného projektu.
Za komorní soubor Vít Kubant

TANEČNÍ OBOR

Školní muzikál byl pro nás všechny velká zkušenost.
Těšily jsme se a zároveň byly zvědavé na spolupráci
oborů, která byla nakonec skvělá. Každý obor do
přípravy muzikálu vložil něco: herci humor, který
nám dlouhé hodiny na sále vždy zpříjemnil, zpěváci
a hudebníci skvělou hudbu a my… no my se snažily
to celé trochu rozhýbat, přiznávám, že v sobotní
rána ne zcela úspěšně. Vložily jsme do muzikálu
hlavně čas, energii, trpělivost, nedobrovolně i soboty. To vše se nám vrátilo - bylo nádherné stát před
hledištěm, které se postupně celé zvedlo ze sedadel. Za nás všechny můžu říct, že bychom se bez
váhání podobného projektu znovu rády účastnily
(samozřejmě po zasloužené a dlouhé relaxační
pauze).
Katka Machurová

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarné soustředění Pardubice - dopravní uzel
Tohle soustředění se týkalo dopravy. První den jsme
se zabývali železnicí a Janem Pernerem. Kreslili jsme

obrázek z jeho života a ten vystavili u jeho sochy.
Poté jsme jeli do vlakového muzea v Rosicích a tam
kreslili. Večer jsme šli do divadla na představení
naší školy. Druhý den jsme jeli starým trolejbusem.
Poutníci nám vyprávěli o pouti. Spali jsme ve škole.
Třetí den ráno jsme měli ke snídani rohlíky, chleba,
pomazánkové máslo a nutelu. Vyráběli jsme větrné
rukávy a postavili je před sochu Jana Kašpara. Potom
jsme jeli na letiště. Ve čtvrtek jsme pluli parníkem
a kreslili okolní krajinu. Odpoledne jsme modelovali uzly. Obědy nám každý den dováželi v krabičkách.
V pátek jsme kreslili podle mapy, kudy chodíme
nebo jezdíme. Potom jsme četli úryvky o dopravních
prostředcích z knih a potom byl konec.
Babeta Loučková

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Na literárně - dramatickém oboru se také učime,
jak pracovat ve skupině. A co se stane, když je
ta skupina opravdu velká? V muzikálu AIR MAIL
se prolínají taneční, hudební a literárně - dramatický
obor. Každý přidal ruku k dílu a každý se postavil
novým výzvám. Mě, a myslím, že i všechny ostatní,
divadelní představení k výročí založení školy obohatilo spoustou nových zkušeností. Třeba to, jak
udýchat tance, které muzikál doprovází. Měli jsme
jedinečnou příležitost seznámit se s ostatními žáky
a nahlédnout do toho, jak fungují všechny obory.
Poznat, jak tanečnice pečlivě trénují, muzikanti
cvičí a herci melou pantem.
Anna Řehůřková

