CREATIVITY DANCE
WEEK 2021 - LEKTOŘI

DANA PALA
Vystudovala Taneční
konzervatoř hlavního města
Prahy obor moderní tanec a
pedagogika. Absolvovala v
oboru Choreografie na pražské
HAMU a na Institut del Teatre v
Barceloně. Choreografickou
praxi získala v Teatre SANS na
Mallorce. V autorské tvorbě
často pracuje v
netradičních prostorách, ve
kterých hledá možnosti
provázání choreografie s
architekturou. Jako
choreografka působí na mnoha
scénách i projektech, například
v Národním divadle v Praze.

MODERNI TANEC MINI, CONTEMPORARY DANCE,
PARTNERING, IMPROVIZACE, CHOREOGRAFIE

1. TURNUS MODERNÍ TANEC I
2. TURNUS MODERNÍ TANEC II.
POKROČILÍ

CREATIVITY DANCE
WEEK 2021 - LEKTOŘI

DANA PALA
Její autorská inscenace La Mar
byla oceněna a
pozvána do Shanghaje na
festival současného tance
Dance Stages 2018.
Je zakladatelkou školy
moderního tance Dana Pala
Creativity, která funguje od
roku 2018 v Mělníku a vede
pohybové a Pilates centrum na
Mělníku - Reformer studio.

MODERNI TANEC MINI, CONTEMPORARY
DANCE, PARTNERING, IMPROVIZACE, MTV
DANCE

1. TURNUS MODERNÍ TANEC I
2. TURNUS MODERNÍ TANEC II.
POKROČILÍ

CREATIVITY DANCE
WEEK 2021 - LEKTOŘI

JANA MAROUŠKOVÁ

Jana Maroušková je tanečnice,
performerka a pedagožka
současného tance, Na pražské HAMU
vystudovala obor Taneční věda a v
současnosti pokračuje na
magisterském studiu Pedagogiky
tance. Pedagogice se věnuje
sedmým rokem ve skupině Rytmus
Úvaly jako hostující pedagog. Je
členkou Dočasné Company,
uměleckého spolku zaměřující se
na taneční a fyzické divadlo, kde
působí jako tvůrce a interpret.
Spolupracovala na tanečním filmu
NINCS Dany Pala s CírkevLa Putyka .
V současné době tančí v Lenka
Vágnerová company a zajímá se o
akrobacii, fyzické divadlo a taneční
film.

2. TURNUS MODERNÍ TANEC II.
POKROČILÍ

CREATIVITY
DANCE WEEK 2021 - LEKTOŘI

DAVID BOSH

Herec a režisér, který
vystudoval Janackovu
Akademii Múzických uměni.
Cely život ho provází tanec,
kterému se věnoval na
profesionální úrovni. V
současné době režíruje
novocirkusová show, loutkové
pohádky, síte specific
projekty, je režisérem Divadla
20 a od roku 2020
uměleckým šéfem Studia
Underground v Praze.

HERECTVÍ, DÍLNA S
MASKOU, OWN STORY, JÁ
PŘED KAMEROU

1. TURNUS MODERNÍ TANEC I
2. TURNUS MODERNÍ TANEC II.
POKROČILÍ

CREATIVITY DANCE
WEEK 2020 - LEKTOŘI

TEREZA
HAVRÁNKOVÁ

Módní návrhářka, která stále hledá
způsoby, jak nabídnout inovativní a
jedinečné konstrukční řešení oděvů,
módní ilustrace a textilu. Věnuje
velkou pozornost detailu a rozvíjí
výrazný přístup k formě. Od roku 2013
vytváří módní kolekce a oděvy pod
jménem SHIU. Má letité zkušenosti s
výukou módní tvorby a předáváním
zkušeností další generaci.
Spolupracuje s různými firmami a
jedinci na poli módního designu. Vede
dílny art terapie a výtvarné dílny pro
dospělé a děti.

VÝTVARNÉ DÍLNY A TVOŘIVÉ
REALIZACE
1. TURNUS MODERNÍ TANEC I.
2. TURNUS MODERNÍ TANEC II.
POKROČILÍ

CREATIVITY DANCE WEEK 2021
- NÁPLŇ LEKCÍ A POPIS

DAVID BOSH
HERECKÁ DÍLNA S MASKOU, OWN STORY, JÁ PŘED KAMEROU

Herecká dílna s maskou - workshop pro ty, co ještě chodí do školky. Společně
se vydame na hledání a vymýšlení ruznych postav, co nám fantazie dovolí …
Společně je vytvoříme, uděláme jim vlastnoručně masku a kostým. No a potom?…
Potom divadlo…
Own story (MT II a TEENS) - společně se během tohoto workshopu ponořime
do hledání našich opravdových superhrdinu a vytvoříme originální příběh, který
svět ještě neviděl. Použijeme k tomu všechny možnosti, které nás jen napadnou
a možná zachránime svět.
Ja před kamerou (MT II a TEENS) - žijeme ve světě, kdy ma každý v kapse
telefon, který muže využít, jak jen chce. Už je normální, ze telefon ma v sobě
kameru, která změnila svět a bez ni by kultura byla úplně jiná. Kamera v telefonu
je najstroj, který zkusíme využít naplno a možná…odstartujeme společně vaši
cestu byt telefonní mág

CREATIVITY DANCE WEEK 2021
- NÁPLŇ LEKCÍ A POPIS

DANA PALA
CONTEMPORARY DANCE, PARTNERING,
MODERNÍ TANEC PRO NEJMENŠÍ
MODERNÍ TANEC PRO NEJMENŠÍ

Cílem hodin je získání a rozšíření pohybových vzorců, obratnosti a
koordinace. Prostřednictvím pohybových her, říkanek, písniček, rytmických
cvičení a improvizace mohou děti rozvíjet nejen své pohybové dovednosti,
ale s tím související rytmické vnímání a také hravost, fantazii. Lekce jsou
koncipované tak, aby děti mohly tyto schopnosti využít v jakémkoliv dalším
zaměření- ať už ve sportu, anebo při konkrétních tanečních technikách. V
rámci tanečního týdne budeme pohybově pracovat na tématu příběhu
Malý Princ, které bude také naší závěrečnou tanečně výtvarnou prezentací
na mělnické náplavce v rámci festivalu Energie pro kulturu 30.7..
CONTEMPORARY DANCE

Contemporary dance (současný tanec) je trénink pohybových kvalit a
principů v různých úrovních prostoru, například na zemi, s partnerem
nebo také hlavou dolů. V průběhu lekce budeme postupně pracovat s
těmito úrovněmi - na zemi, tzv. floorwork a poté budeme pokračovat
v prostoru. Lekce jsou proloženy zajímavými tanečními vazbami,
pohybovými hrami a improvizací.

CREATIVITY DANCE WEEK 2021
- NÁPLŇ LEKCÍ A POPIS
DANA PALA

PARTNERING

V hodinách partnerského tance si vyzkoušíme několik
různých způsobů tance v kontaktu - co to vlastně
znamená kontakt, zda musíme být ve dvojici, nebo i
v trojici a větší skupině a zda je možné být v kontaktu i
,,na dálku‘‘. Zaměříme se na přenos váhy, vysvětlíme si,
kdy je tělo pro našeho partnera těžší a kdy je lehčí, a že
nejdůležitější ze všeho je vnímavost- k sobě i ke
skupině. Lekce budou proloženy různými pohybovými
hrami ve skupině i ve dvojicích. Vše, co se naučíme,
zužitkujeme v dalších lekcích.
CHOREOGRAFICKÁ DÍLNA

Tvořivý pohybový atelirér plný fantazie, rozličných
tanečních úkolů a zadání nás společně dovede k
vytvoření vlastní taneční choreografie.

CREATIVITY DANCE WEEK 2021
- NÁPLŇ LEKCÍ A POPIS

JANA MAROUŠKOVÁ
CONTEMPORARY DANCE,

Síla, dynamika, trajektorie pohybu, pocit, efektivita,
selhání jako nový začátek - pár principů a vlastností
pohybu z mnoha, kterými se na lekcích budeme
zabývat. Vždy se důkladně rozhýbeme, posílíme celé
tělo, pokusíme se objevit nový pohybový materiál
improvizačními úkoly, rozklíčujeme některé
pohybové principy, naučíme se vazby na místě, do
prostoru, floorwork, budeme hledat co
nejefektivnější pohyb. Jako inspirace nám budou
sloužit představy, různorodá hudba a nálada na sále.

CREATIVITY DANCE WEEK 2021
- NÁPLŇ LEKCÍ A POPIS

TEREZA HAVRÁNKOVÁ
VÝTVARNÉ DÍLNY, TVOŘIVÉ REALIZACE

I. TURNUS:

Děti budou vyrábět vlastní autorské masky k
tématu příběhu Malý princ.
Sebou si děti přinesou následující pomůcky:
pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, archy barevných papírů
Ostatní pomůcky budou k dispozici nebo na domluvě s
lektorkou.
II. TURNUS:
- upřesníme-

CREATIVITY DANCE WEEK 2021
- ROZVRH
I. turnus 26.7. - 30.7.2021

II. turnus 2.8.- 6.8.2021

CREATIVITY DANCE
WEEK 2021
JÍDELNÍ LÍSTEK
po - smažený kuřecí řízek,
bramborová kaše, okurka
út - dukátové buchtičky s
krémem / vepřová kýta přírodní,
knedlík
st - kuřecí směs Čína, rýže
čt - moravský vrabec,
bramborový knedlík, špenát
pá – čufty, rajská omáčka,
těstoviny
nápoje: (voda, šťáva)
*v případě speciální stravy (VEGE, BLP,
BMV...) nás kontaktujte předem

