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I. KONTINUITA V TANČÍCÍM TĚLE A V PROSTORU 

11. - 12. 2. 2023, SVČ Lužánky, Brno 

10:00-17:00 

 

Na tomto víkendovém workshopu se zaměříme především na tvorbu 

konkrétních tanečních materiálů a hledání způsobů, jak je dále rozvíjet. 

Budeme lovit zlatou nit našeho tanečního projevu - kontinuitu. 

Prostřednictvím citlivé práce s tělem budeme usnadňovat disponibilitu 

nohou, abychom procvičili jejich pohotovost i sílu a zároveň naslouchali jejich 

výmluvnosti. Probudíme také zakořeněnost nohou hluboko v trupu, čímž si 

připomeneme sílu jádra, vnitřní hlas a hlubokou "niterní" obrazotvornost.    

Kompoziční zručnost bude vyvolána zkoumáním našich osobních tendencí 

vztahování se k tanečním kolegům a k prostoru a zároveň pozváním k novým 

způsobům komunikace při tanci. Můžeme se ptát: Jak se vztahuji k ostatním 

tanečníkům a zároveň promlouvám svým tancem k publiku?  

 

*Tento únorový workshop je základem pro následující březnový workshop 

"THE LISTENING BODY", který bude věnován muzikálnosti našich tanců - práci 

se zvukem, hudbou a živými hudebníky. Na konci březnového workshopu 

budete mít možnost zúčastnit se veřejného sdílení při vystoupení s živými 

hudebníky. Účast na workshopu "Kontinuita v tanečním těle a prostoru" je 

velmi doporučenou podmínkou pro tuto prezentaci. 

 

 

REGISTRACE: Registrujte se prosím zasláním e-mailu s krátkou motivací a stručným 

životopisem na robi.stepankova@gmail.com nejpozději do 30. 1.  

 

CENA:  

2800czk/120€ 

snazší přístup: 2300czk/100€ 

Earlybird - registrace a platba do 28. 1.: 2500czk/105€ 

 

DETAILY: Workshop je English friendly - v případě anglicky mluvících studentů bude workshop 

veden ve slovenském/anglickém jazyce. 

  



 

 

II. NASLOUCHAJÍCÍ TĚLO: POEZIE ZVUKU A TANCE 

18. - 19. 3. 2023, SVČ Lužánky, Brno 

Sobota 10:00-17:00, neděle 10:00-17:00 + veřejné sdílení v 18:00 hod. 

 

Muzikálnost tančícího těla vztahující se k hudbě, taneční materiál žijící vedle 

zvukového materiálu a se zvukovým materiálem, poslouchání/vnímání a 

zároveň tancování, autonomie ve spojení. 

 

* Workshop bude zakončen veřejným sdílením s živými hudebníky (v neděli 

19. 3. po skončení lekce). Cílem je vytvořit nové performativní možnosti jako 

součást procesu učení, vaše účast není povinná. Pro účast na veřejném sdílení 

se doporučuje účast na únorovém workshopu "Kontinuita v tančícím těle a 

prostoru". V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.    

 

 

CENA: 

3300czk/140€ 

snazší přístup: 2800czk/120€ 

Earlybird - přihlášení a platba do 22. 2.: 3000czk/125€ 

 

REGISTRACE: Prosím registrujte se zasláním e-mailu s krátkou motivací a svým stručným 

životopisem na adresu robi.stepankova@gmail.com nejpozději do 1. 3. 2023. 

 

DETAIL: Workshop je English friendly - v případě, že se přihlásí anglicky mluvící studenti, bude 

workshop veden ve slovenském/anglickém jazyce. 



III. KŮŽE VESMÍRU 

6. - 7. 5. 2023, SVČ Lužánky, Brno 

 REZERVUJTE SI TERMÍNY! 

10:00-17:00 

 

Tělesnost a imaginárnost doteku. Kůže jako nástroj naslouchání hmotnému 

světu a ´absolutní linie´ expresivního pohybujícího se těla. Kontakt jako 

hlubší smysl sdílení tance s účinkujícími kolegy a diváky.  

 

REGISTRACE: Registrujte se zasláním e-mailu s krátkou motivací a svým stručným životopisem 

na adresu robi.stepankova@gmail.com nejpozději do 20. 4. 

 

CENA:  

2800czk/120€ 

snazší přístup: 2300czk/100€ 

Earlybird - registrace a platba do 10. 4.: 2500czk/105€ 

 

DETAIL: Workshop je „English friendly“ - v případě anglicky mluvících studentů bude workshop 

veden ve slovenském/anglickém jazyce. 

 

 

IV. LETNÍ INTENZIVNÍ WORKSHOP "PSÁT TANCE" s tanečním představením 

24. - 30. 7. 2023 REZERVUJTE SI TERMÍNY! 

Trstěnice (u Litomyšle) 

Odkaz na minulé ročníky 

 

Více informací již brzy. 

 

V. TANEČNÍ SKLIZEŇ 

14. - 15. 10. 2023, SVČ Lužánky, Brno 

10:00-17:00 

REZERVUJTE SI TERMÍNY! 

 

REGISTRACE: Registrujte se zasláním e-mailu s krátkou motivací a svým stručným životopisem 

na adresu robi.stepankova@gmail.com nejpozději do 30. 9. 

 

CENA:  

2800czk/120€ 

snazší přístup: 2300czk/100€ 

Earlybird - registrace a platba do 20. 9.: 2500czk/105€ 

 

DETAIL: Workshop je „English friendly“ - v případě anglicky mluvících studentů bude workshop 

veden ve slovenském/anglickém jazyce. 

 

https://www.facebook.com/events/308554088037471

