TANTER - Asociace tanečně pohybové terapie ČR
pořádá workshop

TANEC, HUDBA A GENIUS LOCI
ve Svatém Jánu pod Skalou
19. – 21. 8. 2016

Klára Čížková, Michal Turek
Co je vlastně improvizace? Jak tuto schopnost můžeme využít v tvorbě nebo v terapii? V
sebezkušenostním semináři, který povede taneční terapeutka Klára Čížková a hudebník
Michal Turek si vyzkoušíme, co nám umožňuje volný a autentický projev v hudební a
taneční improvizaci, pokusíme se všímat si a zaznamenávat, co se děje v přítomném
okamžiku, jak se můžeme nechat inspirovat ostatními i místem kde se nacházíme. Prožitky a
jejich sdílení budou umocněny prostorem nádherné kaple Svatojánské koleje a okolní
přírody, kde bude workshop probíhat.
Workshop je určen především pracovníkům z oblasti pomáhajících profesí, kteří využívají
nebo by chtěli využívat tanec a pohyb ve své práci s nejrůznějšími cílovými skupinami, dále
tanečním pedagogům, fyzioterapeutům a všem, kteří mají chuť vnímat své tělo, tančit a hrát.
S sebou: volný pohodlný oděv na pohyb a kdo chce, tak hudební nástroje
Klára Čížková, je taneční terapeutka a psycholožka.. Pracuje v Centru
komplexní péče Roseta s klienty s psychosomatickým onemocněním, kde
propojuje verbální terapii s tanečně pohybovou terapií a prací se sny. Vyučuje
a publikuje v oblasti tanečně pohybové terapie. V letech 2007-2011 byla
předsedkyní TANTER – České asociace taneční a pohybové terapie. Svou
zálibu v taneční improvizaci realizuje s přáteli a kolegy v projektu Taneční
piknik, jehož je autorkou.

Michal Turek je všestranný zpěvák a multiinstrumentalista. V
posledních několika letech kromě samostatných projektů spolupracoval
s mnoha vynikajícími muzikanty, divadelníky, výtvarníky a tanečníky
v Čechách i za hranicemi, působí jako učitel od nejmenších po největší,
vytvořil hudbu k několika dokumentům režiséra Tomáše Škrdlanta,
podílí se na akcích pražské asistence.os, prosazující sociálně laděnou
politiku pro lidi s postižením a má rád přírodu...

Více informací níže

Časový rozvrh : pátek 16:00 – 17:00 registrace
pátek 17:00 – 20:00 h
sobota 9:00-17:00 h
neděle 9:00-12:00 h
Místo konání: Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou č. 1,266 01

Cena workshopu : 2300,- Kč (členové Tanter 2000,- Kč)
Ubytování: 1 osoba/1 noc 190,- Kč za lůžko s povlečením
150,- Kč za lůžko s vlastním spacákem
80,- Kč za přespání na matraci v místnosti při kapli ve vlastním
spacáku
Ubytování bude probíhat v areálu Svatojánské koleje a účastníci ho budou hradit na místě.
V areálu je také k dispozici kuchyňka k přípravě vlastní snídaně či lehké večeře. Oběd či
večeře lze rezervovat v blízké restauraci.

Registrace: závaznou přihlášku posílejte na email klaracizkova@seznam.cz, přihlášky
posílejte nejpozději do 15.7. 2016.
Pro registraci a rezervaci místa je nutné zaslat do 15.7. zálohu 1000 Kč na účet č. 178200261
/0300 (ČSOB)

