Program podujatia
„Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry
– ideológie vo folklórnom hnutí“
IV. medzinárodná konferencia
Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej len ROS)
Termín konania: 25.-26.1.2018, Levice (štvrtok -10.00 – 18.00, piatok-8.00 – 15.30)
Miesto konania konferencie 25.1.2018: Hotel Golden Eagle, Námestie Hrdinov, Levice
Realizované pod záštitou: štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Konrád Rigó
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia
Jazyk konferencie: slovenský, maďarský (tlmočenie zabezpečené)
Podujatie se realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Program 1. dňa (konferencia):
Termín konania: 25.1.2018 (štvrtok 10.00 – cca.18.00)
Miesto konania konferencie: Hotel Golden Eagle, Námestie hrdinov, Levice.
8.30 - 10.00 registrácia
10.00 - príhovor: Mgr. Alžbeta Sádovská, riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v
Leviciach
10.05 - príhovor: Ing. Konrád Rigó, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Otváracie tematické celky uvedie a moderátorom diskusie bude Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD.
dramaturgička, etnomuzikologička, Banská Bystrica

I.téma:
Vzdelávanie. Umelecké odborné vzdelávanie.
10.20 – 10.35 Mgr.art. Andrej Kotlárik, referent FPU - oblast tradicna kultura a kulturno-osvetova
cinnost, Bratislava: Fond na podporu umenia – možnosti podpory v oblasti tradičnej kultúry a
kultúrno-osvetovej činnosti.

10.35 – 10.50 Mgr.art. Katalin Balatoni PhD., Univerzita ELTE PPK, Budapešť, Maďarsko:
Komplexný vplyv hry a tanca na pedagóga - rovnováha medzi úlohou a poslaním.
A játék és a tánc komplex hatása a pedagógusra - a feladat és a küldetés egyensúlya.

10.50 – 11.05 Dr.Katalin Mizerák, vedúca katedry, vysokoškolská docentka Univerzita tanečného
umenia Budapešť, Maďarsko:
Trénovanie ducha, duše a tela. Predchádzanie zabránenia stresu a vyhorenia.
A szellem, a lélek és a test trenírozása. A stressz- és a kiégés megelőzés érdekében.

11.05– 11.20 Dr. Bernáth László, PhD. univerzitný docent, Univerzita ELTE PPK, Budapešť,
Maďarsko: Používanie zrkadla. Tanec a matematika alebo ako tanec pomáha k učeniu sa
matematiky?
A tükör használata. A tánc és matematika avagy a tánc hogyan segíti a matematika tanulást?

11.20 – 11.45 moderovaná diskusia s otvorenými otázkami, prestávka

II. téma:
Choreografické myslenie. Zachovanie tradícií.
11.45 – 12.00 Szilvia Nemes, tanečný pedagóg, profesionálna tanečnica Maďarského
štátneho ľudovo-umeleckého súboru, choreografka, Budapešť, Maďarsko: Dopady
choreografických štúdií a situačné cvičenia.
Koreográfiai hatástanulmányok és szituációs gyakorlatok.
12.00 – 12.15 Eliška Hrbíková, choreografka, umelecká vedúca DFS Malý Vtáčnik, Prievidza:
Spracovanie rozprávky v detskom folklórnom súbore a realizovanie ako detská ľudová
spevohra. Prínos alebo odklon ?
12.15 – 12.30 moderovaná diskusia s otvorenými otázkami
12.30 – 13.30 prestávka na obed

13.30 – 13.45 Mgr.art. Vladimír Michalko, tanečný pedagóg, choreograf Košice: Dobrá
Východná.
13.45 – 14.15 Jaroslava Kohútová, tanečná pedagogička, metodička a Vladimír Mišík,
tanečný pedagóg, choreograf, Trenčín: Detský folklórny súbor KORNIČKA a jeho malé deti
„Korníčatá“.
14.15 – 14.30 Mgr. Zuzana Bobriková, novinárka, Košice: Od inšpiratívnych osobností sa
treba priučiť. Dom, v ktorom sa tancuje (o živote a svete choreografa Vlada Urbana ).
14.30 – 15.00 moderovaná diskusia s otvorenými otázkami, prestávka

III. téma:
Ľudový tanec, ľudová kultúra. Prenos tanečných vedomostí a ich prijímanie.
Metamorfózy tanca. Výučba ľudového tanca a jej vplyv na folklórne hnutie.
15.00 – 15.15 Mgr. art. Ivana Kleiblová, ArtD. tajomníčka katedry, odborná asistentka Katedry
tanečnej tvorby, VŠMU Bratislava: Tréning ľudového tanca - forma a štruktúra.
15.15 – 16.15 Péter Lévai, vysokoškolský pedagóg, odborný pracovník Univerzita tanečného umenia
Budapešť, Maďarsko: Metodika výučby základných motívov v maďarskom ľudovom tanci.
A magyar néptánc alapmotívumainak tanítási módszertana.
Predstaví sa Maďarská univerzita tanečného umenia:
Dudás Dávid: Mládenecký tanec z Bogártelku (RU) a improvizácia. A bogártelki legényes és
az improvizáció.

Ignácz Gergő: Výučba ľudového tanca, ako získanie komplexných informácií a skúsenosti. A
néptánctanítás, mint komplex információ- és élményszerzés
-

Peti Sára: Hra, ako vedomá vývojová činnosť. A játék, mint tudatos fejlesztő tevékenység.

Gordos Anna: Hravé úlohy k pochopeniu pohybových komponentov tanečného motíva
čardáš. Játékos feladatok a csárdásmotívum mozdulatösszetevőinek megértéséhez.
16.15 – 16.30 József Farkas, organizačný pracovník, Hagyományok Háza/Dom tradícií Budapešť,
Maďarsko: Hagyományok Háza Hálózat. Sieť Domu tradícii.
16.30 – 16.45 Ing. Peter Vajda, tanečník, choreograf Košice: Pohľad amatérskeho tanečníka na
tanečné súťaže doma i v zahraničí.
16.45 – 17.00 Mgr. Peter Kocák, pedagóg, choreograf Vranov nd Topľou: Čierno biely svet.
Opodstatnenie tanečného divadla na Slovensku.
17.00 – 17.30 Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. dramaturgička, etnomuzikologička, Banská Bystrica:
Ľudová hudba a spev, ako neoddeliteľná súčasť ľudového tanca. Poznámky k poznanej i
nepoznanej praxi práce vo folklórnych kolektívoch.
17.30 – 18.00 Moderovaná diskusia s otvorenými otázkami
18.00 – 19.00 večera, záver
ubytovanie prednášajúcich a účastníkov

Program 2. dňa (tvorivé dielne):
Miesto konania tvorivých dielní 26.1.2018: Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom
maďarským - Juhász Gyula Alapiskola, Ul. J. Jesenského 41, 93401 Levice (parkovanie pred školu)
1.tvorivá dielňa (8.00 – 10.00)
Péter Lévai, Katalin Mizerák
2. tvorivá dielňa (10.30 – 12.30)
Katalin Balatoni, Dudás Dávid, Ignácz Gergő, Peti Sára, Gordos Anna
3. tvorivá dielňa (13.30 – 15.30)
Alžbeta Lukáčová
12.30 – 13.30 oded v mieste konania tvorivých dielní
Viac info:
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Koordinátor projektu:
Estera Juhászová, metodička ROS
Fr.Hečku 25
934 47 Levice
00421 918 949 538
juhaszova@roslevice.sk
www.roslevice.sk

Informácie o účasti na konferencií a na tvorivých dielňach nájdete
v pozvánke!

