
   

 

Súkromná základná umelecká škola 

Začalo to ROZPRÁVKOU 

Naši žiaci z pobočky na ZŠ Šmeralovej ukázali rodičom svoj herecký talent v netradičnej 

rozprávke Mesto Chmurnov. S pani učiteľkou Tatianou Cichou pripravili hru, kde bol každý 

z účinkujúcich hlavnou postavou.  
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DAMA NEWS 

Všetko čo je v nás :) 

V poslednom mesiaci školského roka sme to roztočili tak, ako 

sa na skvelú ZUŠ-ku patrí.  

Naši muzikanti, tanečníci, herci aj výtvarníci v závere roka spojili 

svoje sily a v plnom nasadení dali zo seba to najlepšie.  

Nám všetkým pripravili nezabudnuteľný program v podobe 

hudobných či tanečných vystúpení, divadelných komédií, či 

výstavnej prehliadky výtvarných prác.  

Naše poďakovanie patrí najmä našim deťom, učiteľom ale aj 

všetkým tým, čo sa na celej tejto príprave podieľali.   

Jazz-rock a kapely DAMA burácali Prešovom 

Prvý júnový pondelok podvečer v rámci podujatia „Dni mesta Prešov“, 

centrom zazneli známe rockové songy. Tú správnu náladu počas 

horúcej noci, fandiacim divákom pripravili kapely našej SZUŠ DAMA.  
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TRI LETUŠKY V PARÍŽI 

Úsmevná komédia o tom, ako si vie niekto niekedy v živote poriadne „zavariť“. Príbeh 

o pilotovi, ktorý mal rád naraz nič netušiace tri letušky, pobavil všetkých divákov vo Viole. 

Úžasná cesta Barnabyho Brocketa okolo sveta 

Príbeh spracovaný podľa knihy írskeho prozaika Johna Boyne o chlapcovi, ktorý vedel lietať, no 

pred niekým to musel tajiť ...  

Kam zmizla triedna kniha? 

Klasický príbeh zo školských lavíc pod názvom „TEST“, v podaní našich mladších hercov 

s úsmevným rozuzlením, spracovaný podľa hry od slovenskej autorky Anny Vatalovej.  

Žiaci z viacerých hereckých tried pre nás pripravili v júni pestrú paletu 

divadelných predstavení  

Tréning a stretnutie našich „zboristov“  

Pred veľkým záverečným koncertom 

stihli ešte naši členovia zboru DAMKA 

a DAMA krátke sústredenie.  

S pani učiteľkou Erikou Haas „pilovali“ 

svoje hlasivky, našli si čas aj na krátky 

výlet po okolí. 
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Tanečná DAMA  

Naši tanečníci nesklamali a opäť svojim pohybovým umením roztancovali a roztlieskali celú 

SCALU. Malí aj veľkí, jednotlivci aj skupiny svojimi výkonmi, v choreografiách pedagógov našej 

školy, pripravili nezabudnuteľný zážitok a radosť nielen svojim rodičom.  

Záverečný hudobný koncert 

Milovníci dobrej hudby si mohli na záver 

školského roka vychutnať popoludnie 

s klasickou hudbou, spolu s ďalšími známymi 

žánrami v podaní žiakov našej školy. 

Sálu v PKO zaplnili nadčasovými skladbami od 

slávnych autorov, ktoré stále žijú v srdciach 

niekoľkých generácií. 
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„DAMA Letná škola“ 

Štartujeme už v pondelok 4. júla 

Opäť sa nám prihlásilo množstvo detí, v poradí na už 3. 

ročníku obľúbenej prázdninovej letnej školy. Deti čaká 

pestrý program a kopec zábavy.  

Tohto roku sme pre nich pripravili : 

 Maliarsku dielničku 

 Divadelné táborenie 

 Hudobné zborobláznenie 

 Letnú školu pre dychové nástroje 

Týždenný letný tábor je spestrený výletmi, exkurziami, 

tvorivými dielňami, súťažami.  

V posledný deň - v piatok 8.7.2022 popoludní, bude aj 

pekný koncert ...  

 

 

35 rokov folklórneho súboru Kapušančan  

Ľudový súbor Kapušančan oslávil svoje výročie so všetkým, čo 

k tomu patrí.  

V amfiteátri v Kapušanoch náš učiteľ tanečného odboru Jozef 

Dvorščák v spolupráci s choreografom Františkom Novotným 

pripravili premiéru programu s novými tancami.   

Tancovalo a spievalo sa do neskorého večera. 

„VŠADE DOBRE – V DAME NAJLEPŠIE!“ 

A ešte NEKONČÍME ... 

 facebook.com/szus.dama             www.szusdama.sk Viac INFO a fotiek nájdete na:  


