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Vážení rodiče, milí kolegové 

Věnujte prosím velkou pozornost těmto důležitým logistickým informacím.  

30. 5. 2017  koncert ZUŠ OPEN - Open Air ZUŠ Jihlava, 

                                              Masarykovo náměstí dolní 17.00 - 21.30 hod. 

1. V rámci koncertu proběhne představení dětské operky: „Šípková Růženka“   
Generálka: pondělí 29. 5. 2017 v ZUŠ v koncertním sále 18.00 – 20.00 hod. V úterý 30. 5. 2017 je sraz 
v 15.30 hod. v učebně dramatického oboru, zkouška na náměstí - na pódiu. Děti už zůstanou ve škole 
až do konce všech svých vystoupení – viz rozpis níže. 
Samotné představení potom proběhne v čase 18.00 – 18.15hod. Oblečení bude stejné jako na 

premiéře a červená trička dostanou děti před představením. Po představení je opět vrátí.   

(za děti zodpovídá: K. Petrovičová, F. Rosický, L. Vondrák) 

 

 

2. Vystoupení DPS Radost – zkouška bezprostředně po zkoušce Růženky na pódiu, poté v učebně 

hudební nauky. 

Vystoupení v 17.40 hod., po vystoupení si rodiče děti vyzvednou před školou. Zůstávají děti, které 

vystupují ještě v rámci bloku Šípková Růženka a Zatrestband + žáci HN v 19.40 – 20.00 hod. 

(za děti zodpovídá: p. uč. P. Sobotka a P. Vybíralová, K. Petrovićová) 

 

 

3. Vystoupení DPS Gaudium – zkouška po DPS Radost, bezprostředně po zkoušce Růženky na pódiu, poté 

v učebně hudební nauky. 

Vystoupení v 17.50 hod., po vystoupení si rodiče děti vyzvednou před školou. Zůstávají děti, které 

vystupují ještě v rámci bloku Šípková Růženka a Zatresband +žáci HN v 19.40 – 20.00 hod. 

(za děti zodpovídá: p. uč. P. Sobotka a P. Vybíralová) 

 

 

4. Vystoupení Zatrestband a Hudební nauka – sraz v 18.20 hod v učebně sborů 1001.  

(za děti zodpovídá: p. uč. J. Lukšů a L. Šrubař) 

 

Děkuji všem za pochopení a podporu, bez které by se tento projekt nemohl uskutečnit. 

 

Mgr. Dana Fučíková, ředitelka školy 
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