Westernové městečko Boskovice
Na první víkend v červnu jsou zváni všichni zájemci o country tancování
do malebného westernového městečka Boskovice. Budete překvapeni, jak se za
poslední dva roky rozrostlo.
Vítáni budou jednotlivci, páry i celé taneční skupiny. Věk ani taneční
vyspělost nerozhodují. Důležitější je zájem o tanec a chuť strávit pohodový víkend.
O to se v maximální míře budou snažit

www.countryvikend.cz

Datum
Místo
Ubytování

apartmány (WC, sprcha), sruby, stany.
Každému podle zájmu a financí. Je třeba domluvit po telefonu 739 000 259 nebo
na ubytovani@westernpark.cz a hlavně VČAS.

Při rezervaci uvádějte, že jste účastníci Country víkendu.

Stravování

je možné si předem vybrat, objednat a zaplatit, z nabízeného jednotného menu,
které se skládá z oběda (polévka + hlavní jídlo), večeře (hlavní jídlo), nebo individuelně v Saloonu 1870,
Four Roses Saloonu, Taverně nebo Mexico shopu.

Cena na celý víkend 400
(Tanečním parketem nám budou volná prostranství městečka, neočekávejte povrch soutěžního parketu)

V letošním roce v městečku opět živý program!
Koňská show (dopoledne) a divadelní představení (odpoledne)

Program taneční akce
Pátek:

předvečer

(bude upřesněn na místě)
příjezd a prezence

večeře
Sobota:

večerní blok

výuka country tanců, line dance a couple dance

dopolední blok

výuka tanců

oběd
odpolední blok

VOLNO aneb odpočinek po obědě
výuka tanců

večeře
Neděle:

večerní blok

Country bál + výuka + přehlídka tanečních souborů

dopolední blok

výuka

oběd
… nashledanou příště

Informace: Ivan Bartůněk, tel.: 604 875 707 e-mail: i.bartunek@volny.cz nebo

http://www.countryvikend.cz

Ivan Bartůněk, caller, lektor, trenér a choreograf
Od roku 1980 se intenzivně věnuje country tancování. Ač povoláním pedagog, patří mezi přední odborníky
na country tance v České republice. Dvacet tři let vedl v Brně taneční soubory. Nejdříve soubor Dostavník a 17 let
soubor La Quadrilla – trojnásobný mistr republiky v country tancích. Třináct let spolupracuje s Asociací dětských
tanečních souborů, jako lektor mnoha seminářů a porotce dětských tanečních soutěží. Působí jako lektor country
tanců, skotských, řeckých, line dance a couple dance, základů taneční techniky, základů
choreografie a základů callerování na mnoha seminářích po celé republice určené pro pedagogy, vedoucí
tanečních souborů, členy tanečních souborů, taneční mistry a cvičitele.
Je autorem celé řady metodických materiálů. Od roku 1990 vede kurzy country tanců pro veřejnost v Brně.
Více než třicet let působí jako caller na stovkách country bálů u nás, ale i v Německu, Rakousku a Chorvatsku. Již šestým rokem organizuje
ve spolupráci s CK Tušla velice úspěšný týdenní pobyt s výukou country tanců v Chorvatsku na Makarské riviéře.
(http://www.countrytance.cz)

Michal Dingo Janák
Tanci se aktivně věnuje od roku 1997, od této doby prošel různými tanečními styly a několika tanečními
skupinami. Od roku 2001 dlouhodobě působí jako klubový caller Square Dance a lektor Line Dance
v tanečním klubu Community Dancers Brno a Karolína Brno a od roku 2013 pravidelně působí
v rakouském tanečním klubu Dancing Strawberries, ve kterém calleruje zejména náročnější tancování
(DBD) Square Dance (B-A2). Line Dance učí choreografie od začátečníků až po pokročilé, včetně soutěžních
tanců WCDF a UCWDC, úspěšně složil teoretické i praktické zkoušky a je držitelem certifikace National
Teachers Association.
Společně s tanečním klubem Community Dancers Brno každoročně připravuje taneční seminář Line
Dance – Moravia Line, který se v letech 2002-2014 konal v malebném prostředí českomoravské vysočiny
a v posledních letech se přesunul do Brna. Jako lektor působí na rozličných výukových a tanečních akcích,
seminářích pro taneční soubory a kurzech pro taneční školy. Mezi poslední, pravidelně realizované,
workshopy patří víkendové taneční semináře nesoucí název Line Dance Weekend.





Vedoucí, tanečník a choreograf Community Dancers Brno a LDC Karolína Brno
od roku 2001 caller Square Dance a lektor Line Dance
člen České Asociace Line dance - Czech Line Dance Association (www.clda.cz)
certifikace od National Teachers Association - DF I, DF II (www.ntadance.com)

Motto: „Tanec se dá tančit výkonnostně i rekreačně, ale hlavně pro radost!“
(http://www.michal-janak.cz)

Michaela Krajíčková
Tanci se věnuje přes 15 let. Line Dance vyučuje od roku 2001. V témže roce zakládá, pod patronací organizace
Orel, taneční skupinu Karolína Brno, jejíž je vedoucí a choreografkou. Úzce spolupracuje s brněnským tanečním
klubem Community Dancers Brno, který každoročně pořádá na podzim akci Moravia Line, kde pomáhá s výukou.
V současnosti spolu s Michalem „Dingem“ Janákem pořádá taneční line dance víkendy v Jiříkovicích u Brna.

PŘIHLÁŠKA
Kontaktní údaje
Jméno:
e-mail:
Město:
Taneční skupina:
Počet účastníků:

Příjmení:
Telefon:
PSČ:
Z toho dětí do 15-ti let:

Jmenný seznam přihlašovaných účastníků uveďte do položky Vzkaz pro nás.
Taneční přehlídka
Zúčastním(-e) se taneční přehlídky formou vystoupení
Ano, v délce minut
Ne
Taneční zkušenosti
Styl:

U souborů, kde registrujete více osob uveďte, prosím, co převažuje, případně využijte Vzkaz pro nás.
Stravování
Pátek:
večeře
110,-Kč/porce
(Vepřové na paprice, těstoviny)
Sobota:
oběd
110,-Kč/porce
(Slepičí plévka s těstovinou; Kuřecí steak, brambory, obloha)
večeře
110,-Kč/porce
(Hovězí na slanině, dušená rýže)
Neděle:
oběd
110,-Kč/porce
(Pórková polévka; Cordon Bleu, vařený brambor)

Uveďte počet porcí
Účast na akci
Cena (platba předem / na místě)
___x 400/450,- Kč/osoba
Celý víkend (pátek – sobota – neděle)
___x 350/400,- Kč/osoba
Sobota, nebo sobota a neděle
___x Děti do 15-ti let (sleva 150,-Kč/dítě)
Předpokládaný příjezd:
Platba

Číslo účtu: 4791755001/5500, do zprávy pro příjemce uvádějte své jméno. Platbu nutno provést nejpozději do 20. 5. 2018.
Souhlas s poskytnutím údajů – informování o dalších akcích
Ano, souhlasím

Ne, nesouhlasím

s využitím mnou uvedených kontaktních údajů za účelem informování mne o akcích obdobného zaměření, pořádaného některým z lektorů, či jeho skupin.
Tento souhlas je možno kdykoliv v budoucnu zrušit zasláním písemné žádosti pořadateli.
Souhlas s poskytnutím údajů
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů za účelem registrace na akci a souhlasím s podmínkami pořadatele.
V _________________ ____dne _____________.

Online přihlášky na adrese:
www.countryvikend.cz

Podpis: __________________

