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Ostravská setkání s tancem: Současné trendy ve výuce tance 

 

 

Termín konání: sobota 25. března 2023 (9.00 – 11.00 hod. a 12.00 – 16.00 hod.) 

 

 

Téma: 

Partnering v současném tanci 

 

 

Obsah: 

Lekce partneringu seznámí účastníky s technikou spolupráce s partnerem, nezbytnou součástí 

každého tance. Účastníci budou provedeni partneringem kontaktně improvizačním, acro-

partneringem s novocirkusovými prvky a nezbytným základem v nepárové akrobacii. 

 

Zaměříme se na posílení těla v páru, kalibraci akrobatických prvků, jejich metodické rozložení               

a odstranění strachu. Důležitým tématem je připravenost těla i mysli. Napojení se na partnera, čtení 

pohybu a správné “momentum”.  Dalším krokem pro nás bude střídání kvalit pohybu, které prvky 

vyžadují napětí, kde je skvělé zapojit taneční měkkost a plasticitu, pro unikátní vyjádření.  

 

Na AcroPartneringu nás baví, že boří hranice, mezi tancem a cirkusem, vybírá to nejlepší z různých 

pohybových přístupů a propojuje informace, sbližuje komunity.  Své zkušenosti čerpáme z akrobacie, 

tance, kontaktní improvizace, pohybových metod a přístupů i performing skills. 

 

Seminář je vhodný pro tanečníky, performery, herce i movery. Předchozí pohybová zkušenost 

je doporučená. AcroPartnering vám přinese hravost do práce s partnerem, překonání strachu a radost 

z  propojování pohybu. 

 

 

Místo konání: 

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, baletní sál 

 

 

Lektorka: 

Mgr. Jana Ryšlavá a její hosté 

Tanečnice a pedagožka, vystudovala pedagogiku tance na HAMU Praha a SEAD Salzburg 

Experimental Academy of Dance, kde studovala pod vedením pedagogů jako Matej Kejžar (SLO), 

Libby Farr (USA/GER) Milan Kozánek nebo Jozef Fruček. 

Po absolutoriu na Salzburg Experimental Academy of Dance se věnovala pedagogice na Janáčkově 

konzervatoři v Ostravě, působila v mezinárodních projektech. Založila plaftormu MOVE Ostrava, 

kurátoruje festival MOVE Fest pro Ostravu a společně s Priestorem súčasného tanca pro Košice. 

V současné  době ji uvidíte v představení Brave New Life (Tabačka Kulturfabrik), The Urge 

Grows(CZ/DE/SK), Čert a Káča (SND). Věří že pohyb je pro každé tělo a baví ji otevírat 

tyto možnosti. 
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Host: 

Jindřich Panský je zakládajícím členem renomované Losers cirque Je bývalým reprezentantem 

České republiky ve sportovní gymnastice. V současné době se věnuje především tanci a akrobacii, 

které úspěšně kombinuje v řadě divadelních představení: se soubory Losers Cirque Company (Losers, 

Walls and Handbags, Beach Boys, Kolaps, Ego, Heroes), Burki&Com., Národní divadlo (Billy Budd, 

Láska ke třem pomerančům), Galerie Rudolfinum a nebo Krajina Těla z produkce Laterny magiky.  

 

 

Odborný garant: 

Mgr. art. Miroslava Mechelová 

Vystudovala VŠMU v Bratislavě, hudebně-taneční fakultu. Působila jako interpret v taneční skupině 

LaMosca Košice (SR) a v Tanečnom Divadle Bralen, Bratislava (SR). V současnosti stále ještě 

aktivně tancuje v muzikálovém souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (Jesus 

CHrist Superstar, Rebecca). Jako choreograf spolupracovala na projektech Popelka na ledě̌ 

(muzikál ČR, SR, Ukrajina), Hviezdy na ľade, Slovensko (SR), Magical Ice Carousel Dubai, 

krasobruslařská show (SAE), Don Giovanni, opera, Stavovské divadlo Praha. Jako pedagog 

moderního tance se zúčastnila stáže v  jihoamerické Bogotě, Colombia. Působí jako pedagog 

moderního a současného tance na Janáčkově̌ konzervatoři v Ostravě̌, kde od roku 2019 také vede 

taneční oddělení.  

 

 

Účastnický poplatek:  

1 500,-Kč – (platba v hotovosti u prezence) 

 

 

Vyplněnou elektronickou přihlášku zašlete do 23. 3. 2023. 

(najdete na www.jko.cz – Další vzdělávání) 

 

 

Korespondenční adresa – viz záhlaví 

e-mail: info@jko.cz 

informace: Jana Ryšánková, asistentka ředitelky tel.: 596 114 767 
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