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Program 

 Jubilejní 5. letní škola v Luhačovicích se zaměří na taneční techniku, způsob 
interpretace a vývoj divadelních balletů v 16. až 18. století. Výuka je rozdělena 
do dvou tříd pod vedením lektorů Andrey MILTNER a Miroslava SMAHY, 
asistentka Marie Čížková. 

 Tématem výuky renesanční taneční třídy je taneční hudba pozdní zaalpské 
renesance v dílech věhlasných hudebníků a skladatelů doby císaře Rudolfa II. – 
Valeria Otta (Newe Paduanen, Galliarden, Intraden und Currenten, Nach 
Englischer und Frantzösischer Art 1611) a Michaela Praetoria (Terpsichore 
Musarum 1612). Výuka je přizpůsobena začátečníkům i pokročilým. 

 Třída barokního tance je otevřena pro středně pokročilé 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 formy dvorských tanců, které nám 
budou demonstrovat taneční kulturu v 17. a 18. století. Ve třídě je možné 
pracovat na těchto skladbách – Jean-Baptiste Lully (1632–1687): Gigue de 
Roland (Roland, 1685), Marin Marais (1656–1728): La Matelotte (Alcyone, 1706) 
sólo, Menuet d’Alcide (Alcide ve spolupráci s Louisem de Lully, 1693). 
Repertoár bude zvolen po předchozí dohodě se studenty. 

 Teoretická část výuky obsahuje přednášku PhDr. Michaely Freemanové, 
přední české specialistky v oboru hudební historie. Tématem je „Danze e 
balletti: jevištní tanec v proměnách staletí“. 

 Zápis do semináře probíhá prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese 
www.skolatance.cz nebo osobně v DDM Luhačovice.  

 Navštívíme perly moravské architektury, barokní komplex Státního zámku 

Buchlovice s barokní zahradou a rozsáhlým anglickým parkem, který je řazený 
mezi nejkrásnější historické zahrady v České republice; zámek Lešná 
obklopený areálem romantického anglického parku, nejvýznamnějším 
dendrologickým a botanickým celkem zlínského regionu, v němž roste 1 100 
druhů a variet dřevin a bylin z Evropy, Severní Ameriky a Asie. 

 Volný čas podle Vašeho přání můžete věnovat turistickým výletům do přírody, 
kulturním památkám Luhačovicka, případně jiným společenským aktivitám. 
Vedle nově otevřené městské plovárny v Luhačovicích doporučujeme navštívit 
Zoologickou zahradu ve Zlíně s bohatou botanickou výsadbou. 

 Týdenní seminář ukončí závěrečné vystoupení absolventů tanečních tříd v 
historických kostýmech na lázeňské kolonádě.  

 

 

Kontakt: Jana Ďurďová, Horní Lhota 122, Lhota u Luhačovic, 763 23 
Informace na tel.: 723 955 871 M. Smaha, 737 166 809 J. Ďurďová, e-mail: dujanka@seznam.cz 

http://www.skolatance.cz  www.ddmluhacovice.cz  e-mail: skolatance@centrum.cz 
Realizace projektu ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Luhačovice. 
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