ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
Naučíte se mimo jiné tyto tance: waltz, valčík, polka, tango, foxtrot, jive, cha-cha… V rámci
žhavé noci latinských rytmů (Latino night) se podíváme na tance, které v současnosti dobývají evropské parkety: salsu nebo merengu. Kromě výuky Vás také čeká zajímavý doprovodný program (focení, černobílý večer atd.). Takže nudit se rozhodně nebudete :)
Kdy:

3.9.2021
17 - 19 hod.
10.9.2021
17 - 19 hod.
17.9.2021
17 - 20 hod.
24.9.2021
17 - 19 hod.
1.10.2021
17 - 19 hod.
8.10.2021
17 - 20 hod.
15.10.2021 17 - 19 hod.
Cena: 1 000 Kč
Kde: sál Restaurace Pod Skalkou Česká Třebová

TANEČNÍ VEČERY - ZAČÁTEČNÍCI A MÍRNĚ POKROČILÍ
(+ náhrada za 2020)
Tento kurz je určen pro všechny zájemce o společenský tanec, kteří zatím neabsolvovali žádné
taneční kurzy nebo své taneční umění již poněkud pozapomněli. Každý tanec se bude vyučovat od
úplných základů a nejjednodušších kroků.
Kdy:

17.9.2021
20 - 22 hod.
24.9.2021
19 - 21 hod.
1.10.2021
19 - 21 hod.
8.10.2021
20 - 22 hod.
15.10.2021 19 - 21 hod.
Kde: sál Restaurace Pod Skalkou Česká Třebová
Cena: permanentka 1500 Kč na pár, jednotlivé večery 400 Kč na pár
Lektor: manželé Knířovi
Uzávěrka přihlášek: 15. 9. 2021

SALSA PRO PÁRY
Salsa patří mezi latinskoamerické tance a taneční hity posledních let. Protože je tento kurz zaměřen
pouze na jeden tanec, který se bude učit od základů, není potřeba mít absolvované jakékoli jiné
taneční kurzy. Salsa je ve své nejjednodušší podobě lehký a zábavný tanec, který zvládne každý. V
našem tanečním kurzu se naučíte salse tak, že ohromíte ostatní na tanečním parketě.
Přihlásit se mohou páry – začátečníci.
Kdy:

8.9.2021
18 - 19 hod.
15.9.2021
18 - 19 hod.
22.9.2021
18 - 19 hod.
29.9.2021
18 - 19 hod.
6.10.2021
18 - 19 hod.
Kde: v sídle naší taneční školy - Ústecká 1, Česká Třebová.
Cena: permanentka 1000 Kč na pár, jednotlivé vstupné 300 Kč na pár
Lektor: Lanto Ravonjison (původem z Madagaskaru a výuce salsy se věnuje již řadu let.)
Uzávěrka: 5.9.2021

LATINA PRO ŽENY
8.9.2021 zahajujeme kurz Latina pro ženy - 5 lekcí každou středu v čase 16:30 - 17:30 hod.
Cena: 500 Kč

Individuální lekce jsou momentálně pozastaveny.
Úterní tančírna v tělocvičně je do odvolání zrušena.
Bližší informace:
www.knirovi.cz
+420 724 067 667 - Petr Kníř
+420 702 292 351 - Jaroslava Knířová
knirovi@gmail.com

