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KSG Moravská Slavia Brno, RC SPV Brno-město, o. s.  a  TK TŠ Starlet  

vás srdečně zvou na 

 
 

VÍKENDOVÝ TANEČNÍ WORKSHOP 
SE ZAHRANIČNÍMI TANEČNÍKY  

 
 
Termín:  15. – 16. 11. 2014 
 
Místo konání:   Brno – bude upřesněno podle počtu přihlášených 
 
Prezence:  Sobota 15. 11. před první lekcí 
 
Program:   Sobota 15. 11. 

3 hodiny dopoledne, 3 hodiny odpoledne 
   Neděle 16. 11. 

3 hodiny dopoledne, 3 hodiny odpoledne 
Přesný časový harmonogram pošleme všem přihlášeným. 

 
Určeno pro:  Všechny, kdo mají rádi pohyb a současný tanec. Zvláště pak trenérům, choreografům a 

závodníkům TeamGym (doporučujeme pro vyspělejší závodníky ve věku 15 let a starší). 

 
Náplň: Workshop bude obsahovat základy klasického tance zaměřené především na dobrou 

techniku skoků a piruet. Další část workshopu bude věnována současnému (contemporary) 
tanci, který využívá prvky release a floorwork. Důraz bude kladen na využití pohybu skrze 
analýzu směrů, uvědomování si impulzů a plynulosti pohybu. 

 
Lektoři:   Olaf Reinecke 

Německý tanečník, choreograf a pedagog žijící v Bonnu.  
Studoval sportovní vědu se zaměřením na tanec na univerzitě v Hamburgu a také 
taneční pedagogiku.  
Od roku 1997 se orientuje na techniky současného tance.  Jako tanečník pracoval pod 
vedením choreografů zvučných jmen jako např.: David Zambrano, Joe Alegado a další.  
Sám vyučoval v Číně, Malajsii a v mnoha evropských zemích. 
Spolu s Bärbel Stanzenberger založil v roce 2009 Tanzkompanie BO-Komplex. 
 
 



Amaia Lopez Zurutuza 

   Španělská tanečnice působící v Berlíně. 
K tanci se dostala přes moderní gymnastiku, které se věnovala ve věku 12 – 18 let.  
Klasický, jazzový a moderní tanec studovala v San Sebastianu a v Madridu. Dále se 
účastnila workshopů a projektů různých choreografů. V letech 2011 – 2013 tancovala 
jako sólistka divadla v Chemnitzu a od roku 2013 působí v Berlíně jako nezávislá 
tanečnice.  
 

Jazyk:   Workshop bude probíhat v angličtině. Bude-li třeba, zajistíme překlad. 
 
Účastnický poplatek:   1500 Kč/osobu platba předem do pátku 10. 10. 2014 

při účasti 3 a více členů z jednoho klubu SLEVA! 900 Kč/osobu platba předem  
do pátku 10. 10. 2014 
 

Způsob platby:  Převodem na účet - Číslo účtu: 2100420116/2010 Variabilní symbol: 1516112014.,  
Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, název klubu 

 
Stravování:  Nebude zajištěno 

 
Ubytování:  Bude-li zájem, zajistíme ve škole  (vlastní karimatka, spacák).  
   Cena 80 Kč/osobu/noc. 
 
S sebou: Obutí a oblečení do tělocvičny (doporučujeme ponožky nebo vhodnou taneční obuv) 

 
Přihláška: Zašlete společně s platbou nejpozději do 10. října 2014 na e-mailovou adresu 

adriana.j@email.cz 
 

Více informací:  Adriana Spílková - adriana.j@email.cz, tel. 728 358 829 

 
 
   
Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu workshop zrušit. 
V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši. 
 
 
Při neúčasti na workshopu je stornopoplatek 100%. 

 
 
  
 
 
 

Adriana Spílková  prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. 

 předseda RC SPV Brno-město, o.s. 

 
 
 


