Adventní doba by měla být pojímána jako období zastavení, zklidnění a zamyšlení
se nad hodnotami, které obohacují náš život, nad mezilidskými vztahy, postoji,
hodnotami zážitkovými a tvůrčími.
Abychom návštěvníky našich akcí do této sváteční atmosféry uvedli, již dlouho před
adventem připravují naši učitelé se svými žáky svá vystoupení. Zpracovává
se vánoční hra, rozdělují se role, vymýšlejí a vyrábějí se kostýmy a rekvizity,
rozepisují se partitury, domlouvají se termíny vystoupení, ale především se hraje,
zkouší a nacvičuje. Ještě týden před prvním koncertem to vypadá, že přece není
možné všechno stihnout, ale pak jakoby kouzlem adventu přijde ono zklidnění
a nelehká práce se zúročí vděčností publika, ať už těch malých, dětí z mateřských
či základních škol nebo dospělých.
I letos se všichni těšíme na vystoupení pro naše milé kamarády - osoby se zdravotním
a mentálním postižením, jejichž reakce jsou natolik spontánní a bezprostřední,
že každým rokem koncert přejde do závěrečného společného zpívání.
Z celkem 14 koncertů, které se uskuteční v Rychvaldu a v místech našich poboček
v Dolní Lutyni a v Dětmarovicích, bych Vás chtěla pozvat v neděli 11. prosince
v 16.30 do Husova sboru v Rychvaldu na Adventní koncert a v úterý 13. prosince
v 16.30 do koncertního sálu kmenové budovy v Rychvaldu na provedení autorské
vánoční hry „Jak Ježíšek nakupoval“.
Odměnou žákům, kteří se svou obětavostí, vytrvalostí a pílí nejvíce podílejí
na vytváření dobrého jména školy, bude návštěva pásma valašských tradic „Vánoce
na dědině“ v Rožnově pod Radhoštěm, kam se vydají se svými učiteli 7. prosince.
Tento zájezd bude hrazen z neinvestiční dotace, kterou naše škola získala díky
podpoře Zastupitelstva Města Rychvaldu. Děkujeme !
Informace o všech dalších akcích najdete na www.zusrychvald.cz.
Šťastné a pokojné bílé vánoce, provoněné vanilkou a jehličím, setkání s Vašimi
blízkými u zářícího stromečku a hodně klidu a pohody v roce 2012 Vám jménem
zaměstnanců ZUŠ Rychvald přeje
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