
Historické tance na zámku v Děčíně X 
 
 

Barokní tance 17. a 18. století 
 

25. – 27. ledna 2019 
 
Desátý taneční seminář pro veřejnost v atraktivním 
prostředí reprezentačních sálů zámku Děčín, zaměřený 
na rekonstrukce tanečních skladeb z období baroka.  
 
Lektor semináře MgA. Hana Slačálková 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Program 
 

Pátek  25.1. od 16.00 příjezd účastníků, ubytování, základní informace 
 1. lekce 18.30 – 21.00 

 

Sobota 26.1. 2. lekce 9.00 – 12.00 
13.30 komentovaná prohlídka stálé expozice zámku Děčín 
3. lekce 16.00 – 19.00 
19.30 přátelské posezení se společnou večeří 
 

Neděle 27.1. 4. lekce 10.00 – 12.00 
 5. lekce 14.00 – 17.00 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Výuka bude přizpůsobena s ohledem na začátečníky a pokročilé, kteří se již dříve dostatečně 
věnovali základům a principům barokní taneční techniky. V praxi se budeme pečlivě věnovat 

taneční technice nohou, pohybům paží, barokním krokovým motivům a naučíme se další formy 
tanců, které nám budou demonstrovat taneční kulturu v období 17. a 18. století. Účastníci 

semináře si mohou přinést i barokní kostým. 
 

Rezervaci míst pro společné obědy a večeře v restauracích uveďte, prosím, na přihlášce. 
Hotelové ubytování nabízíme v Zámecké sýpce v areálu zámku, cena 300,-Kč za lůžko a noc. 
Na přání jsme schopni vyhledat a poskytnout kontakty na další ubytovací zařízení ve městě. 

 
Účastnický poplatek ve výši 800,-Kč zahrnuje 5 lekcí (celkem 13,5 hodin) a vstup do zámecké 

expozice. Nezahrnuje ubytování, stravování a pojištění. Výuku tance lze absolvovat také s pasivní 
účastí, tzn. bez fyzického zapojení. Poplatek za pasivní účast činí 600,-Kč. 

Forma úhrady poštovní poukázkou typu A nebo bankovním převodem na účet 
číslo 51-2313720227/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky. 

 
Přihlášky zasílejte do 21. ledna 2019 

prostřednictvím internetového zápisu na www.skolatance.cz. Po termínu podání přihlášky lze 
zápis do semináře domluvit telefonicky na čísle 723 955 871 (Miroslav Smaha). 

Zájemcům zašleme informace o dopravě a plánek města s označením areálu zámku. 
 
 

Kontakt: Dlouhá jízda 1254, 405 02  Děčín 1 
Informace na tel.: 412 518 905, e-mail: tanec@zamekdecin.cz 

http://www.skolatance.cz  www.zamekdecin.cz 
Informace a přihlášky k vyzvednutí též osobně v pokladně zámku Děčín. 

 

Realizace programu ve spolupráci s p. o. Zámek Děčín 
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