
sobota a neděle 17. a 18. 9.  2011, 11:00 – 17:00, Studio Divadla Archa, 
Zlatnická 8, Praha 1, Cena : 1500,–Kč 
Dílna holandského tanečníka Franka van de Vena vychází z filosofie školy „Počasí těla – Body weather“.
Podstatou této školy je souhrnný tréning, který zkoumá průsečíky těla a jeho okolí. Je určen všem, kdo mají zájem 
prozkoumávat lidské tělo a jeho fyzickou přítomnost.

Filozofický základ a termín „Počasí těla“ byl vytvořen počátkem 80. let japonským tanečníkem stylu Butó Minem 
Tanakou a následně pak rozvíjen v rámci tanečních tréninků po celém světě. Frank van de Ven byl stálým členem 
skupiny Mina Tanaky Mai Juku v letech 1983 - 1991. Společně s Katarinou Bagatsaki vede v současné době Platformu 
pro tanec a performance v Amsterdamu „Počasí těla Amsterdam“. Frank van de Ven od roku 1996 pravidelně 
spolupracuje s Divadlem Archa. Podrobné informace: www.bodyweatheramsterdam.blogspot.com

Dvoudenní dílna se bude zabývat přítomností těla na scéně. Každé ráno zahájíme tréninkem “MB” (mind/body, 
muscels/bones) Tento energický, dynamický a rytmický pohyb rozvíjí kinestetickou citlivost, koordinaci, vytrvalost, 
flexibilitu a “uzemění”. V průběhu odpoledne se zaměříme na vědomí prostoru. Čím je a čím může být prostor vně 
a uvnitř našich těl. Jakým způsobem se tělo umístí v prostoru, a naopak jak může prostor najít své místo uvnitř těla.
Po nalezení čistoty a přítomnosti v těle a v prostoru zařadíme do této rovnice objekty. Budeme pozorovat vztah 
mezi objekty a tělem v prostoru.
 
Dílna je určena tanečníkům a performerům nejrůznějších zkušeností a proběhne v angličtině bez přítomnosti 
překladatele.

Termín odevzdání přihlášky: 10. 9. 2011

Informace: Petra Čechová, produkce Ateliérů Archa.lab
e-mail: petra.cechova@divadloarcha.cz, tel.: +420 605 509 832 , www.archatheatre.cz

ARCHA.LAB WORKSHOPY

PŘIHLÁŠKA
Taneční dílna Franka van de Vena Počasí těla 
 17. – 18.  9. 2011

jméno a příjmení:

kontakt: mobil:                                                                                        e-mail:

částka a způsob úhrady:                                   datum úhrady:

podpis přihlášeného:

Tělo-Prostor-Objekt 
Taneční dílna Franka van de Vena

Vyplněné přihlášky odevzdávejte 
na pokladně Divadla Archa 
Pokladna Divadla Archa, Na Poříčí 26, 
110 00 Praha 1, 221 716 333, 
pokladna@divadloarcha.cz
PO - PÁ 10.00 - 18.00 hod. a 2 hod. 
před začátkem představení.


