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Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium 
 

Letní taneční škola 2021 – přihláška 
 

Přihláška na 34. ročník Letní taneční školy, která proběhne v Praze - v novém sídle 
konzervatoře v Domě tanečního umění v Braníku. Program týdenního turnusu již 
tradi čně tvoří lekce klasické, současné a jazzové techniky, workshopy, repertoár, besedy a 
videoprojekce z oblasti současného tance. 

Termín:        23. - 27. 8. 2021 
místo:  Dům tanečního umění Praha, Údolní 212/1, Praha 4 (Branický pivovar) 

ubytování: individuáln ě – možno objednat v produkci TCP (viz formulář přihlášky) 

 

Kurzy:  č. 1  BB  Body Building  (pedagogický program) 

  č. 2  KT-A  klasický tanec – velmi pokročilí 

  č. 3  KT-B  klasický tanec – mírně pokročilí 

  č. 4  ST-A  současný tanec – velmi pokročilí 

  č. 5  ST-B  současný tanec – mírně pokročilí 

  č. 6  JT-A  jazzový tanec – velmi pokročilí 

  č. 7  JT-B  jazzový tanec – mírně pokročilí 

  č. 8  KL-REP klasický repertoár (výběrový program) 

  č. 9  ST-REP současný repertoár (výběrový program) 

  č. 10  JT-REP jazzový repertoár (výběrový program) 

Vyučující: zahraniční a domácí pedagogové TCP. Přihláška platí pouze orientačně – 
účastníci - studenti konzervatoří budou definitivně zařazeni do příslušné skupiny po 
prvním tréninku podle aktuáln ě prokázané úrovně zvládnutí oboru.  

 
Kurzovné: 2 lekce denně + doprovodný program = 3.900,- Kč (150,- EUR) 
  3 lekce denně + doprovodný program = 5.900,- Kč (230,- EUR) 
       frekventanti „dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ - sleva 50 % 
 

  Velmi pokročilí (5 a více let intenzivního studia příslušné taneční techniky) 

  Mírn ě pokročilí (min. 2 roky intenzivního studia příslušné taneční techniky) 
 
Přihlášky zašlete nejpozději do 30. dubna 2021 na adresu TCP. Podrobné informace a 
podmínky obdržíte poštou do 15. května 2021. 
 
V Praze dne 19. dubna 2021     

   Ing. Antonín Schneider 
         manažer TCP 
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 „Letní taneční škola  2021“ 
PŘIHLÁŠKA 

(správné údaje zakroužkujte)  

 

Jméno a příjmení:  .........................................................................................................……… 

Adresa:  ...........................................................................................................................……… 

Telefon, mobil, e - mail: .....................................................................................................…... 

Povolání / profese (vzhledem k tanečnímu oboru): ............................................................… 

Zaměstnavatel/škola: .........................................................................................................…… 

Adresa zaměstnavatele/školy:  ................................................................................................. 

Přihlašuji se předběžně na kurzy č. :          
 

        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10                      

 

 

 

    Objednávám ubytování (předběžná cena 400,- Kč/den, resp. 15 EUR) 

 

    příjezd dne: ..................................                     odjezd dne:  ....................................... 

 

 

Jsem zařazen v databázi  TCP - získávám pravidelně údaje o akcích:     ANO             NE 

 

Mám zájem i nadále získávat periodické informace TCP na e-mail: ...................................... 

   

 

 

V  ............……………. dne .................. 20…                  

                                                                                     ........................................................... 

         podpis 


