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Tisková zpráva č. 150320 

Přijďte se podívat na koncert vlastní tvorby studentů  

Tři studenti Waldorfského lycea pořádají koncert, na němž zazní mimo jiné jejich vlastní 

skladby v klavírním a komorním provedení 

Praha 20. března 2015 – Zveme vás na koncert Ivy Burýškové, Elišky Jiráskové a Jonáše Starého, který 

proběhne 24. 3. od 18.30 v prostorách Obce křesťanů. Na koncertě zazní komorní skladba Ivy Burýškové, 

která vznikla v rámci její ročníkové práce. Dále vlastní i jiné klavírní skladby v podání Jonáše Starého a 

pěvecká sóla Elišky Jiráskové. Pro tyto dva je koncert zároveň praktickou maturitní zkouškou z hudby. 

Iva Burýšková je studentkou 3. ročníku a ve své odborné ročníkové práci se zabývala komponováním 

hudební skladby. Na koncertě představí vlastní zhudebnění bajky Slon a mravenec v pozici dirigentky 

septeta a zároveň stručně prezentuje celou svou ročníkovou práci. Jonáš Starý je student 4. ročníku, 

který se již delší čas zabývá komponováním klavírních skladeb a od příštího roku bude obor skladby 

studovat na Konzervatoři Jana Deyla. Eliška Jirásková, studentka 4. ročníku, je dlouholetou členkou 

Kühnova dětského sboru a v budoucnu by se zpěvu ráda věnovala profesionálně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert proběhne v úterý 24. 3. od 18.30 v prostorách Obce křesťanů (Na Špejcharu 3, mapa zde). 

Předpokládaná délka je 90 minut. 

V příloze naleznete plakát koncertu a ročníkovou práci Ivy Burýškové ve formátu .pdf. 
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Kontakty: 

Ivan Smolka, ředitel školy 

e-mail: info@wlyceum.cz, mobil: 777 694 019 

Poznámky pro editory: 

 Starší tiskové zprávy naleznete zde. 

 Fotografie z dalších akcí Waldorfského lycea Praha najdete na jeho stránkách. 

 O koncepci výuky si přečtěte více. 

 Waldorfské lyceum vzniklo v roce 2006 jako zcela nový typ školy, vycházející z toho, že rychlé 

proměny světa vyžadují jiné pojetí vzdělávání. Podoba školy a vyučovací metody vycházejí 

z přesvědčení, že tradiční model vzdělávání zaměřený především na předávání informací je 

třeba nahradit modelem rozvojovým, jenž se soustřeďuje na podporu celkového vývoje žáka, 

jeho schopností, dovedností a vlastností. Dosavadní výsledky jsou vynikající, zájem o přijetí 

několikanásobně převyšuje kapacitu školy.  Více na http://www.wlyceum.cz. 
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