Pořádá TO ZUŠ J. Kociana v Ústí nad Orlicí, C – Dance a TS Eva Ústí nad Orlicí

MEZINÁRODNÍ DEN
TANCE 29. 4. 2014
Ústí nad Orlicí
den, který protančíme

17.15 hod. - happening před ZUŠ
Přijďte si zatančit a naučit se společnou choreografii, kterou se roztančí celá ČR. Oslavte svátek tance tancem.

18.15 hod. -

představení na sále TO ZUŠ (3. podlaží)

29. dubna se bude v České republice stejně jako v mnoha zemích po celém světě slavit Den tance. Ve více než deseti
českých a moravských městech se připravuje speciální program pro veřejnost.
Mezinárodní den tance se slaví 29. dubna od roku 1982, kdy ho vyhlásila International Dance Committee of the International Theatre Institute, partnerská
organizace UNESCO. Tento den je významný narozením velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (*1727), který byl svými současníky
nazýván Shakespearem tance. Cílem oslav je připomenout si univerzální povahu tance, který ve svých nesčetných variantách překonává etnické, kulturní,
politické i náboženské bariéry mezi lidmi. Od poloviny minulého století vědci potvrzují léčivé účinky tance. Vzniká například taneční terapie,
psychoteraputická metoda založená na využití tance a pohybu. V posledních dvaceti letech roste zájem veřejnosti o taneční techniky spontánního tance, jako
je například Tanec 5 rytmů, které dokazují, že tančit může a umí každý.
Každý rok oslovuje International Dance Commitee of the International Theatre Institute některou z mezinárodně uznávaných tanečních osobností, aby
k oslavám Dne tance napsala poselství, které se potom šíří po celém světě. Autorem toho letošního je Mourad Merzouki, francouzský choreograf a tanečník
proslavený zejména propojováním současného tance s hip hopem. Jeho poselství je zveřejněno na www.vizetance.cz

Letos je to již pátý ročník českého Dne tance. Připojujeme se k výzvě Vize tance (celorepublikového koordinátora,
další informace jsou k dispozici na www.vizetance.cz a na www.facebook.com/vizetance) a tento den protančíme.
Program v Ústí nad Orlicí začne happeningem před ZUŠ od 17. 15 hod. do 18 hod.. Přijďte si zatančit a naučit se
společnou choreografii, kterou se roztančí celá ČR. Poté se přesuneme na taneční sál ZUŠ J. Kociana, kde budeme
pokračovat tanečním představením.
Poděkování Městu Ústí nad Orlicí za významnou podporu při akcích

