Africký týden v Dolních Kounicích
19. - 25. srpna 2012
Hra na djembe a dunduny, Africký výrazový tanec, Hra na balafon (diatonický)
Bližší informace a přihlášky : Veronika Malečková 776 241 363, maleckova17@seznam.cz
: Lenka Konečná 606 784 690, taf-taf@seznam.cz

www.africka-inspirace.webnode.cz

Bubnování na africké bubny minimálně 5 hodin denně
ráno rytmické cvičení, odpoledne lekce dle pokročilosti, do skupin se rozdělíme na místě podle
úrovně účastníků, aby se někdo na lekcích nenudil, popřípadě netrápil.
Večerní africký tanec 2,5 hodin denně (po-st další 2h tance dopoledne) – pro všechny úrovně,
pokud si chcete zatančit, uvolnit se a zrelaxovat, není potřebná předchozí taneční zkušenost
Hra na diatonický balafon – pro labužníky - dle domluvy a zájmu.

Kromě bubnování a tance se chystá:
projekce fotek z Afriky, povídání o muzice a Africe, ohně, grilování, koupání v
řece,
a hlavně – sobotní závěrečné vystoupení lektorů s účastníky.

V NEDĚLI 19.08.2012 od 16 – 18 hodin proběhne ubytování účastníků.
V 18 hodin proběhne úvodní setkání.

Ceny kurzu - (platné při zaplacení 50% zálohy do 22.7., poté budou o 10 % vyšší)
Zálohu odeslat na účet číslo 7300870018/4000
Cena kurzu zahrnuje:
-

ubytování ve stanu nebo společné místnosti
vegetariánskou stravu 3x denně 20 – 24/08 (25/08 – nevaříme, jídlo k pořízení na
stáncích v rámci hradních slavností)
podle výběru buď taneční lekce nebo bubenické lekce, případně vše tj. bubny + tanec
lekce na balafon se budou odvíjet dle počtu zájemců a platit samostatně

celý kurz – zahrnuje kurzovné bubnů i tance 4000,- kč
celý týden - pouze bubenické lekce – 3.200 Kč
celý týden - pouze taneční lekce – 2.800 Kč
cena za 1 den kurzu – bubny i tanec – 800 Kč (vč. stravy)
cena za 1 den kurzu – jen bubny/jen tanec 600 Kč (vč. stravy)
cena za 1 večerní taneční lekci – 200 Kč
cena za 1 hodinu výuky balafon – dle dohody a počtu zájemců.
bez programu (pobyt,strava) den+noc - 300 Kč dospělý, dítě 6-14 let - 100Kč, do 6ti let zdarma
Lektoři:
Tanec: Tereza Pospěchová - www.pohybvnas.cz , Alena Chládková - www.denbaya.cz, Lenka Konečná
Bubny + balafon : Abdoulaye Dembele - http://www.myspace.com/music#!/abdoulayedembele/music
Bubny: Jirka Bouda - www.bodypercussion.cz, Palo Nowak - www.soro.cz,

Tomáš Pavlacký - www.dunumba.cz,
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10 - 12:00
BUBNY, TANEC
bubny Jirka Bouda - všechny úrovně
balafon Abdoulaye Dembele
tanec Lenka Konečná začátečníci
bubny Palo Nowak - všechny úrovně
balafon Abdoulaye Dembele
tanec Lenka Konečná začátečníci
balafon Abdoulaye Dembele
tanec Lenka Konečná začátečníci
bubny Tomáš Pavlacký – všechny úrovně
balafon Abdoulaye Dembele
bubny Tomáš Pavlacký Mírně Pokročilí
bubny Palo Nowak Pokročilí

14:30 - 17:30
BUBENICKÉ LEKCE
Jirka Bouda Mírně Pokroč.
Abdoulaye Dembele Pokroč.

19:15 - 21:45
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