Zapomenuté tance ve stínu středověku
Seminář středověkých tanců XII

Luhačovice 2. – 4. března 2018
Dvanácté taneční setkání v lázeňském městě Luhačovice se
zaměří na památky středověké instrumentální a vokální hudby
13. až 15. století. Program výuky bude věnován nejen taneční
hudbě na evropských panovnických dvorech, ale i ve městech
a podhradích. S ohledem na výraz pohybu a taneční techniku
bude výuka lektora probíhat v historickém kostýmu.
Lektor semináře Mgr. Miroslav Smaha
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program
Pátek 2.3.

možnost příjezdu účastníků od 17.00, ubytování, základní informace
1. lekce 19.00 – 21.00 pohybové cvičení, taneční technika, tancování na úvod

Sobota 3.3.

2. lekce 9.00 – 12.00 tanec a etiketa na panovnických dvorech
13.30 prohlídka lázní a lázeňské kolonády s ochutnávkou pramene Vincentka
a s návštěvou čokoládovny
3. lekce 16.00 – 19.00
20.00 taneční večer se středověkou hudební kapelou

Neděle 4.3.

4. lekce 10.00 – 14.00
odpoledne ukončení semináře

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________

Výuka bude přizpůsobena s ohledem na začátečníky a pokročilé. Účastníci semináře si mohou
přinést i vlastní středověký kostým. Během výuky není dovoleno pořizovat videozáznam.
Stravování doporučujeme v restauracích Elektra nebo Pomněnka.
Ubytování jsme ochotni zajistit v Domě dětí a mládeže – zámek Luhačovice, poplatek za ubytování
150,- Kč / 1 osoba, 1 noc (vlastní spacák a prostěradlo, zapůjčení molitanové matrace je nutné
rezervovat předem), je možné použít varnou konvici, toustovač, ledničku, mikrovlnnou troubu
a talíře, hrníčky a příbory. Rezervaci míst pro ubytování v DDM uveďte, prosím, na přihlášce.
Pro účastníky semináře možnost parkování na parkovišti před zámkem.
Účastnický poplatek ve výši 850,- Kč zahrnuje 4 lekce (celkem 12 hodin) a taneční večer.
Nezahrnuje ubytování, stravování a pojištění. Výuku tance lze absolvovat také s pasivní účastí,
tzn. bez fyzického zapojení. Poplatek za pasivní účast činí 650,-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 22. února 2018
prostřednictvím internetového zápisu na www.skolatance.cz. Po termínu podání přihlášky lze zápis
do semináře domluvit telefonicky na čísle 723 955 871 (Miroslav Smaha).
Kontakt: Olga Zbořilová, Družstevní 885, Luhačovice, 763 26
Informace na tel.: 604 726 011 O. Zbořilová, e-mail: olouse@post.cz
http://www.skolatance.cz www.ddmluhacovice.cz
Realizace semináře: Dům dětí a mládeže Luhačovice

