
                
 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 
srdečne pozýva vedúcich i členov folklórnych kolektívov, tanečných pedagógov folklórnych 

zoskupení, základných umeleckých škôl, tanečných krúžkov materských škôl, či pedagógov 

základných škôl Nitrianskeho kraja na 5-dňové doplnkové odborné vzdelávanie, ktoré sa koná 

v rámci projektu KREATIV 2022. Podujatie  bude  zamerané na výučbu tanečného folklóru vo 

folklórnych kolektívoch, uchovávanie a zveľaďovanie doposiaľ existujúcich javov a prejavov 

tradičnej ľudovej kultúry, inšpiráciu do budúcej tvorby v amatérskych folklórnych 

zoskupeniach pod názvom   

 

Metodika ľudových tancov Podunajska III. 
 

Lektori:  István Katona, Beáta Sebő 

Miesto:  Kultúrny park Árpáda Fesztyho v Martovciach (okr. Komárno) 

Termín:  24. 09. 2022 – 1. jednodňový workshop 

  08. 10. 2022 – 2. jednodňový workshop 

  22. 10. 2022 – 3. jednodňový workshop 

  05. - 06. 11.  2022 – dvojdňové sústredenie 

 

Vzdelávanie bude ukončené Osvedčením o absolvovaní. 

 

 

         
 



Program: 

24. 09. 2022 – Sobota – Dievčenské hry a tance z obdobia pôstu (Bodzianske Lúky) 

  8:30 – príchod a prezentácia prihlásených účastníkov podujatia 

  9:00 – 1. blok teoreticko-praktických cvičení, výučba vybraných tanečných motívov 

12:00 – obed 

13:00 – 2. blok teoreticko-praktických cvičení, výučba vybraných tanečných motívov 

15:00 – osobné konzultácie, riešenie prípadných zmien programu na ďalšie stretnutie 

08. 10. 2022 – Sobota – Meštianske tance  

  8:30 – príchod a prezentácia prihlásených účastníkov podujatia 

  9:00 – 1. blok teoreticko-praktických cvičení, výučba vybraných tanečných motívov 

12:00 – obed 

13:00 – 2. blok teoreticko-praktických cvičení, výučba vybraných tanečných motívov 

15:00 – osobné konzultácie, riešenie prípadných zmien programu na ďalšie stretnutie 

22. 10. 2022 – Sobota – Tance s náradím (Bodzianske Lúky) 

  8:30 – príchod a prezentácia prihlásených účastníkov podujatia 

  9:00 – 1. blok teoreticko-praktických cvičení, výučba vybraných tanečných motívov 

12:00 – obed 

13:00 – 2. blok teoreticko-praktických cvičení, výučba vybraných tanečných motívov 

15:00 – osobné konzultácie, riešenie prípadných zmien programu na ďalšie stretnutie 

Dvojdňové sústredenie 

05. 11. 2022– Sobota 

  8:30 – príchod a prezentácia prihlásených účastníkov podujatia, ubytovanie  

  9:00 – praktické cvičenia na utváranie podmienených reflexov  

13:00 – obed 

14:00 – praktické cvičenia - polyfónia v ľudovom tanci 

19:00 – večera 

20:00 – osobné konzultácie 

21:00 – Tanečný dom 

06. 11. 2022 – Nedeľa 

  8:30 – raňajky  

  9:00 – improvizácia v ľudovom tanci 

12:00 – obed 

13:00 – Tanečný dom, vyhodnotenie a odovzdanie osvedčení o absolvovaní workshopu 

16:00 – odchod účastníkov domov 

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - Hlavný partner 
 

 

 

 

 

 


