
Mezinárodní den tance

Flamenco pro všechny

fotografie



VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ z oslav

Mezinárodního dne tance "Flamenco pro všechny"

Výstava zahrnuje výběr fotografií, zachycující nádhernou atmosféru sounáležitosti a
radosti z tance při oslavách v letech 2016 - 2019. Za organizační tým ve složení Mar-
cela  Drkošová,  Jana  Janíčková,  Petra  Kapustková,  Veronika  Jálová,  Matúš  Gosio-
rovský bychom rádi poděkovali autorům fotografií Pavlovi Felklovi, Jaroslavovi Pav-
líkovi, Michalovi Kubíkovi, Josefovi Strublovi, Jaroslavovi Černému a Vlastě Nová-
kové za jejich přízeň a spolupráci.



Flamenco pro všechny 

Akce Flamenco pro všechny je brněnská oslava Mezinárodního dne tance. Letošní ročník se
bude konat v sobotu 30. dubna, opět pod širým nebem, na Moravském náměstí 1a, před
Moravskou galerií.

Mezinárodní den tance se ve světe slaví 29. dubna od roku 1982, a v České republice od roku
2000, na připomínku výročí narození velkého francouzského tanečního reformátora Jeana-
Georgese Noverrea, který je nazýván Shakespearem tance.
Tanec  je  jedním z nejstarších  výrazových  a  komunikačních  prostředků lidstva.  Domorodé
kultury po celém světě mají rituální tance. Tancem se oslavuje i truchlí. Může ho dělat každý,
od dětí až po seniory, nevyjímaje lidi s omezením a hendikepem. Tanec je vyjádřením života,
radosti, smutku, lásky i  bolesti a má na celém světě nespočetné množství  podob a stylů.
Andaluzské flamenco je jednou z těchto podob.  Je pro nás přitažlivé právě pro vyjádření
životních situací a emocí, rafinovaným, zároveň poetickým a krásným způsobem. 

Jak vznikla akce Flamenco pro všechny?

Na začátku byla otázka….Co takhle uspořádat akci, kde bychom se my, brněnští flamencoví
nadšenci z různých tanečních škol spojili a se vzájemnou podporou oslavili toto krásné umění
na mezinárodní den tance? Nápad byl na světě. 
První ročník byl skromný. Tancovalo se na chodníku a vystupujících nebylo mnoho.  Neměli
jsme zvukaře ani moderátora. Časem chodník vystřídalo pódium, počet účinkujících převýšil
stovku a akce dnes spojuje flamencové umělce a nadšence nejen z Brna, ale i z různých koutů
Čech. Dokonce překročila státní hranice a zúčastňují se i hosté ze Slovenska. Prohlubuje se
tak přátelství a vzájemná spolupráce.

Na co se letos můžete těšit?

Program letošního ročníku bude rozdělen do dvou bloků.  Téměř tradičně bude program
zahájen vystoupením organizátorů, kteří nám zatančí v rytmu por Tangos. V prvním bloku se
představí  flamencové  akademie  a  sóloví  tanečníci  z Čech  a  Slovenska.  Mezi  účinkujícími
budou také  děti,  tanečníci  s hendikepem a  snad i  senioři,  kteří  program obohatí  o  další
taneční  styly.   V druhém  bloku  se  můžete  těšit  na  poloprofesionální  a  profesionální
flamencové tanečníky a hudebníky.  
Součástí  programu  budou i  dva  taneční  workshopy pro  všechny přítomné,  na  kterých  si
mohou flamenco a romské tance vyzkoušet i úplní začátečníci. 

A proč tančit?
Slovy Hanky Zubákové, tanečnice a lektorky z Kolína:
„Pojďme tančit životem – je jedno jak, jedno kdy a s kým, důležité je jen tančit tak, jak si to 
přeje Vaše tělo a Vaše duše, protože v tomto propojení naleznete celý vesmír.“

POJĎME TANČIT / VAMOS A BAILAR / LET´S DANCE



Malá galerie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 621 00 Brno, 
15. dubna–31. května 2022 ve všední dny 9–16 hod. nebo  na č. 533 332 032.


