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Komisja ds. Edukacji PS CIOFF® informuje, że w dniach 16 – 18 listopada 2018r. 

organizuje wspólnie z Zespołem Pieśni i  Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny warsztaty 

artystyczne z cyklu „Taniec jako podstawa dziedzictwa narodowego” nt. „Polskie Tańce 

Narodowe - oberek ”. 

Zajęcia praktyczne poświęcone będą tematyce kroków i figur oberka, technice ich 

wykonywania jak również możliwości wykorzystania tego tańca w opracowaniach 

scenicznych oraz problemom związanym z wykorzystywaniem różnych technik 

tanecznych do jego nauczania.   

Warsztaty adresowane są do wszystkich tancerzy, nauczycieli oraz instruktorów tańca  

a w szczególności do osób prowadzących taneczne zespoły folklorystyczne oraz instruktorów 

zajmujących się szkoleniem par turniejowych w tańcach polskich. 

Planowana tematyka: 

 zajęcia poświęcone oberkowi – prowadzący – Leszek Rembowski 

 podstawy techniki jazzowej i możliwości jej wykorzystania w nauczaniu oberka 

– prowadząca – Anna Wielogórska   

Zakwaterowanie, wyżywienie oraz wszystkie zajęcia odbędą się w obiektach Zespołu Pieśni  

i Tańca „Śląsk” i Stanisława Hadyny w Koszęcinie, ul. Zamkowa 3. 

Przyjazd uczestników powinien nastąpić dnia 16 listopada (piątek) w godzinach 

południowych. Początek zajęć o godzinie 1700. 

Akredytacja w wysokości 350,- zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) dla członków 

PS CIOFF® oraz 380,- zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych) dla pozostałych - obejmuje 

zakwaterowanie (16/17 oraz 17/18 listopada), wyżywienie (od kolacji 16 listopada do obiadu 18 

listopada) oraz koszty dydaktyczne.  

Opłatę należy uiścić do dnia 12 listopada 2018r. na konto PS CIOFF®  po otrzymaniu 

potwierdzenia mailowego o zakwalifikowaniu się na warsztaty: 

PS CIOFF® 

ul. ZWM 15 m 65, 02-786 Warszawa 

Santander Bank Polska S.A.: 85 1500 1777 1219 1032 7266 0000 

 

Zgłoszenia  proszę przesłać e-mailem do 30 października 2018r  na adres:  

a.lewandowska@uw.edu.pl 

 Osoby zgłoszone do udziału w warsztatach i nieobecne w Koszęcinie zostaną obciążone 

pełnymi kosztami tj. 450,-PLN (czterysta pięćdziesiąt złotych). 

Szczegółowych informacji udziela: Anna Lewandowska tel. 601 455 912 oraz  

Jan Łosakiewicz  tel. 509 854 255  

 

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

     Z nadzieją na spotkanie 

 

     Anna Lewandowska 

    Przewodnicząca Komisji Edukacji PS CIOFF 

Jan Łosakiewicz 

Vice Przewodniczący PS CIOFF®  


