Masarykova základní škola Horní Bříza

Ohlasy diváků
Bouřlivý potlesk a ovace našim žákům
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Bezprostředně po vystoupení našich žáků
na akademii jsme se zeptali přítomných diváků, jak se jim letošní představení líbilo:
Vilém Klik: „Letošní akademie se mi líbila
moc.
moc, bylo to krásné. Příště bych přišel zase.
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AKADEMIE NA VÝTEČNOU
Galavečer pro veřejnost přinesl jedinečný zážitek
Dne 4. dubna 2012 se uskutečnil všemi očekávaný galavečer
naší akademie s názvem „Tančíme, zpíváme, aneb Tra la la…
- bude i opera“. Měl velký úspěch a všechna vystoupení se
nejen povedla, ale hlavně se divákům líbila.
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jako tanečník electric boogie.
Galavečer dále pokračoval
vystoupeními „Touha-Kvaska”
žáků 7., 8., a 9. třídy, „Čáry,
máry,fuk“ kroužku latinskoamerických tanců a „Letní
láska - Pomáda“, které se
podle
ohlasů
obecenstva
opravdu povedly.
Druhá dětská opera „O Budulínkovi“, stejně jako číslo „Teď
královnou jsem já - Kleopatra“
nazpívaná Petrou Dvořákovou rovněž vzbudily mimořádný ohlas. „Ten širý proud“
našeho pěveckého kroužku,
„Amélie“ přichystaly zajímavé

vystoupení základní umělecké
školy. „Upíří valčík - Drákula“,
Plzeňský kraj je v současné
době zřizovatelem čtyř nemocnic a dvou zařízení následné
péče. Kromě nich zajišťuje zdravotní péči v regionu ještě plzeňská fakultní nemocnice.
„Ministerstvo zdravotnictví spolu
mocnic. Zatímco v celé České
republice je 189 nemocnic, ve
srovnatelném Rakousku jich je
266. Navíc je Rakušané mají
rovnoměrně rozmístěny po celém území a zajišťují tak 80%
veškeré základní péče, která je
v konečném důsledku levnější
než u nás,“ doplňuje hejtman
Chovanec.
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je zaměřen převážně na hudebmii se teprve rozjíždí, ale nění formy, jako jsou například píkteré skupiny už začaly trénosničky, hudba z muzikálů nebo
vat. Jak nás informoval ředitel
dětské operky. Vystupovat neškoly Ladislav Čása, závěrečné
budou jen třídy či formace žáků
vystoupení se uskuteční ve
různých tříd, ale i kroužky prastředu
4.dubna
2012
v
Horní
O ČERVENÉ KARKULCE – vystoupení žáků
prvního stupně nadchlo diváky…
cující mimo naši školu. O dalBříze v Klubu od 1100 hodin pro
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večer od 1800LORENZ,
který předvedli žáci 7., 8. a 9.
třídy „zmalovaní“ jako upíři,
stejně jako „Jump style“ dívek
ze 7. B a především velké
vystoupení 9. A „StarDance“,
kde excelovali chlapci „baleťáci“,
zaujalo diváky nejen svou
kvalitou, ale i nevšedním komickým pojetím…
V produkci „Povaleč - Tři mušKkkkkkkkkmmkkkkkk
ketýři“ předvedl své pěvecké
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umění
Jakub Šmucer, který
zazářil
jako pěvecká hvězda.
oooooooooooo
„Mamma Mia - Mamma Mia“ od
legendární švédské skupiny
ABBA, nastudovaná 8. B, zase
dojala nejednoho přítomného
pamětníka z řad rodičů na své
mládí…

AMÉLIE – z vystoupení ZUŠ

