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Tanečná dielňa Jána FIDRICHA z Rudníka  

– tanečnej osobnosti Myjavska 

a SÓLOVÉHO i PÁROVÉHO tanca VERBUNK z MYJAVY 

 

Milí priatelia, 

v rámci metodickej pomoci folklórnym kolektívom, interpretom a pedagógom ľudového tanca 

pripravuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK v spolupráci s Národným osvetovým 

centrom v Bratislave v dňoch 27. 2. – 1. 3. 2015 vzdelávací seminár s názvom „Tanečná dielňa 

Jána Fidricha z Rudníka – tanečnej osobnosti Myjavska a sólového i párového tanca verbunk 

z Myjavy.“   

 Tanečná osobnosť Jána Fidricha (1935 – 2001) z obce Rudník bola zaradená do celoštátnej 

súťaže sólistov tanečníkov Šaffova ostroha ako povinná časť v kategórii A pre súťažiacich 

interpretujúcich  ľudový tanec podľa významných tanečných osobností.  

Zámerom tanečnej dielne je spropagovať a rozšíriť povedomie o tanečných tradíciách 

myjavského regiónu a poskytnúť metodickú pomoc interpretom uchádzajúcim sa o kategóriu 

A v celoštátnej súťaži, ako aj členom folklórnych kolektívov bez ambície zúčastniť sa súťaže 

sólistov tanečníkov. 

Tanečné dielne sa budú konať priamo v rodisku Jána Fidricha v Rudníku pri Myjave. Ich 

súčasťou budú nie len praktické nácviky tanca, ale i teoretické časti venované spoznaniu jeho 

osobnosti, prostredia, v ktorom žil a ľudí, s ktorými sa stretával.  

Zámerom podujatia je poskytnúť metodickú prípravu pre tanečníkov so záujmom o znalosť 

tanca podľa Jána Fidricha a vytvoriť tak vhodnú štartovaciu pozíciu pre širší počet záujemcov 

o účasť na súťaži Šaffova ostroha.    

Jednou z priorít súťaže je podnietiť interpretov k dôslednejšiemu naštudovaniu autentického 

tanca s jeho pôvodnou formou. Preto je cieľom poskytnúť účastníkom metodické rady o analýze 

tanca, potrebnej k zvládnutiu tanečného štýlu a k naštudovaniu priebehu tanca podľa 

videozáznamov. Účastníci budú mať možnosť osvojiť si nie len tanečné motívy podľa Jána 

Fidricha, ale celkovú motiviku a priebeh SÓLOVÉHO i PÁROVÉHO tanca VERBUNK.  

Cieľom nie je naučiť sa kopírovať tanec z videozáznamu, ale pochopiť vnútornú štruktúru 

tanca, jeho princípy, ekológiu tanca, a tak sa naučiť tancovať verbunk z myjavského regiónu vo 

svojom vlastnom prežití. Zároveň si svoje nadobudnuté zručnosti môžu účastníci vyskúšať priamo 

v tanci pred muzikou počas večernej tanečnej zábavy pri Ľudovej hudbe Petra Obucha 

z Piešťan. 
Účastníci tanečných dielní spoznajú nie len osobnosť Jána Fidricha, ale získajú aj základné 

poznatky o tanečnom folklóre myjavského regiónu v celej jeho šírke. 

 

Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné zaslať poštou, e-mailom alebo telefonicky  

najneskôr do 19.  02. 2015.  

Kontak:   

Mgr.art. Lenka Konečná, ArtD. - 0905 292260, 034 6213252, 

lenka.konecna@ctk.tsk.sk 
poz.: priame spojenie autobusom: Trenčín-Nové Mesto n. V. - Rudník,  

vlakom: Nové Mesto n. V. - Poriadie (+ krátky presun podľa dohody). 
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Záväzná prihláška 

na 

„Tanečnú dielňu tancov podľa Jána Fidricha z Rudníka“ 

a SÓLOVÉHO i PÁROVÉHO tanca VERBUNK z MYJAVY 

 

 
 

Folklórny kolektív/škola/inštitúcia: ............................................................................................. 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

Adresa: ......................................................................................................................................... 

Telefónny kontakt: ....................................................................................................................... 

e-mail: ........................................................................................................................................... 

 

 

Záväzne sa prihlasujem na Tanečnú dielňu tancov podľa Jána Fidricha z Rudníka  

a sólového i párového tanca verbunk z Myjavy. 

  

 

Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné zaslať poštou, faxom alebo e-mailom na adresu 

lenka.konecna@ctk.tsk.sk, prípadne sa môžete telefonicky prihlásiť na tel. čísla: 

tel./fax.: 034 6213252, mobil 0905 292260, najneskôr do 19.  02. 2015. 

 

 

 

Dňa: ................................................    Podpis: ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


