
   

 

Súkromná základná umelecká škola 

PRIPRAVUJEME  na  JÚN 2022 

Posledný mesiac v tomto školskom roku sľubuje prehliadku toho najlepšieho. Naši žiaci počas 

celého roka usilovne cvičili a niečo pre nás chystali. My sme sa už nahodili do „GALA“ 

a pozývame aj vás, prísť si vychutnať pripravenú nádielku umeleckého programu, v podaní 

našich hudobníkov, tanečníkov a hercov. POZOR - začíname: 

 6. júna 2022  Dni mesta Prešov 

Tú správnu letnú atmosféru naštartujú naše jazz-rockové kapely počas 

už známych „Dní mesta Prešov“.  

Naši muzikanti a speváci to patrične 

odpália už v prvý deň festivalu - 

v pondelok o 19.00 hod. na Hlavnej 

ulici v Prešove.  

Podporiť a držať palce svojim 

žiakom prídu ich triedni učitelia 

a dlhoroční členovia známeho 

prešovského jazzového zoskupenia 

AMC TRIO - Peter Adamkovič a Martin Marinčák.  

 

 7. júna 2022  Mesto CHMURNOV (rozprávka) 

Naši žiaci z novovzniknutej triedy hercov na pobočke 

ZŠ Šmeralova pripravili s pani učiteľkou Tatianou 

Cichou divadelné predstavenie pre rodičov. 
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Pozývame vás v utorok 7.6.2022 o 17.00 hod.  

na naše divadelné pódium na Plzenskej ulici. 
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 17. júna 2022 Tanečná DAMA  

Sálu v SCALE roztancujeme v piatok o 17.00 hod. scénickým 

tancom, rozpália nás aj mažoretky a tanečníci z ľudového súboru. 

Správne pózy, kostýmy a účesy už pre vás chystajú naši skúsení 

taneční pedagógovia - Edita Bonková, Mirka Kozelová, Nevena 

Oravcová a Jozef Dvorščák.  

 13. júna 2022 Záverečný hudobný koncert 

Priaznivci hudobného umenia sa môžu tešiť na koncert v PKO 

v Prešove, pri počúvaní klasických a moderných melódií. Mladí 

hudobníci, súbor zobcových fláut a dychový orchester Brass Band 

vás príjemne naladia v pondelok o 17.00 hod.  

 8. júna 2022  Talentové prijímacie skúšky  

ZÁPISY pre nových žiakov do našej školy. 

 

V stredu 8. júna 2022 vás očakávame  

aj vám poradíme, v čase od 14.00 - 18.00 hod.  

vo všetkých pobočkách SZUŠ DAMA.  

 

ONLINE prihláška a info na našom webe: 

https://www.szusdama.sk/prihlaska/ 

 10. júna 2022 TRI LETUŠKY V PARÍŽI 

Úsmevná komédia v podaní našich hercov nám spestrí piatkové popoludnie v divadle 

VIOLA v Prešove o 17.00 hod. Pripravili - réžia Tatiana Cichá, hudba Jakub Kmec. 

 14. júna 2022 Úžasná cesta Barnabyho Brocketa okolo sveta 

Divadelné predstavenie spracované podľa rovnomennej knihy írskeho prozaika Johna 

Boyne. Predstavenie bude v utorok o 17.00 hod. na Plzenskej ulici v hereckej triede. 

Pripravili - réžia Tatiana Cichá, hudba Jakub Kmec. 

 24. júna 2022 TEST (divadelné predstavenie) 

Spracované podľa hry od slovenskej autorky Anny Vatalovej. Réžia Tatiana Cichá. Hráme 

pre vás v piatok o 17.00 hod. vo VIOLE v Prešove. 

 25. júna 2022 Vystúpenie folklórneho súboru Kapušančan  

Pri príležitosti 35. výročia založenia súboru, bude v sobotu o 19.00 hod. v amfiteátri 

v Kapušanoch pripravený pestrý kultúrny program.  

Vedúcim súboru je náš učiteľ tanečného odboru Jozef Dvorščák. 
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  V júli opäť „DAMA Letná škola“ 

Prázdninová „Letná škola“ pre našich žiakov hudobného, ale aj výtvarného a hereckého 

odboru. V poradí už 3. ročník obľúbenej dennej letnej aktivity, ktorý je spestrený výletmi, 

exkurziami, tvorivými dielňami, súťažami ...  

Štartujeme od pondelka 4. júla - do piatku 8. júla 2022. 

Prihlásiť svoje deti môžete prostredníctvom webového formuláru, ktorý zverejníme čoskoro. 

 

    ek 

„VŠADE DOBRE – V DAME NAJLEPŠIE!“ 
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SZUŠ DAMA 

  Prešov 

 

www.szusdama.sk 

facebook.com/szus.dama 


