
Taneční škola Voilà: víkendové workshopy PODZIM-ZIMA 2022/2023

platba do 

10.11.

pozdější 

platba

Fusion choreo MP+SP ALEN Můstek So 12.11. 13:00-14:30 90 min 14 200 Kč 250 Kč

Popping ZAČ+MP INA Můstek So 12.11. 15:00-16:30 90 min 14 200 Kč 250 Kč

Cha-cha for ladies WS in English language! ZAČ+MP ANNA Můstek So 19.11. 10:00-12:00 120 min 14 240 Kč 300 Kč

K-pop MP+SP MICHI Můstek So 19.11. 12:00-13:30 90 min 14 200 Kč 250 Kč

K-pop MP+SP MICHI Můstek Ne 20.11. 11:30-13:00 90 min 14 200 Kč 250 Kč

K-pop MP+SP HAYLEY Můstek So 3.12. 14:30-16:00 90 min 14 200 Kč 250 Kč

Contemporary dance: choreo MP+SP TERKA N. Můstek So 3.12. 16:00-18:00 120 min 12 240 Kč 300 Kč

K-pop MP+SP HAYLEY Můstek So 10.12. 15:00-16:30 90 min 14 200 Kč 250 Kč

Rumba for ladies WS in English language! ZAČ+MP ANNA Můstek Ne 18.12. 10:00-12:00 120 min 14 240 Kč 300 Kč

K-pop: heels choreo ZAČ+MP NINA Můstek Ne 8.1. 11:00-13:00 120 min 14 240 Kč 300 Kč

K-pop: heels choreo ZAČ+MP NINA Můstek Ne 15.1. 11:00-13:00 120 min 14 240 Kč 300 Kč

K-pop: heels choreo ZAČ+MP NINA Můstek Ne 22.1. 11:00-13:00 120 min 14 240 Kč 300 Kč

PŘIHLÁŠENÍ A PODMÍNKY

WORKSHOPY jsou jednorázové taneční lekce konkrétního zaměření. Pro přihlášení není vůbec podmínkou účast v našich podzimních

kurzech. Lekce označené ZAČ+MP jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Lekce označené MP+SP jsou určené pro mírně a středně pokročilé

(danému tanečnímu stylu se věnují alespoň půl roku).

Přihlašování probíhá online přes REZERVAČNÍ SYSTÉM na www.tsvoila.cz. Nemáte-li dosud vytvořenou registraci do našeho rezervačního

systému, registrujte se přes www.tsvoila.cz. Pokračujte přihlášením do rezervačního systému. Dále vyberte správný kalendář = "Můstek -

velký sál" a posuňte se šipkami nad kalendářem na týden, kdy daný workshop probíhá. Všechny workshopy jsou označené oranžovou 

barvou, abyste je snadno našli. Najeďte kurzorem myši nad workshop a klikněte na "Rezervovat". Dále vyplníte jméno osoby, která na

workshop dorazí (ve většině případů Vaše jméno) a zvolením formu platby (hotově/převodem/kreditem) potvrdíte rezervaci. Automaticky

Vám přijde email s informacemi a platebními údaji. Takto si můžete rezervovat libovolný počet workshopů.

Cena za osobu
Sál

Kapacita 

(# osob)

Víkendové workshopy PODZIM-
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Lektor Termín

Délka 

lekce
Úroveň Čas lekcí



Taneční škola Voilà: 5denní večerní kurzy a workshopy LÉTO 2022

TANEČNÍ SÁL

Můstek - velký taneční sál (Školská 1736/12, Praha 1)

K-pop: heels choreo (zač. a mír. pokr.) NINA

Začneme stručným úvodem, stretchingem a pak už se vrhneme na choreografii k některému ze současných k-pop hitů. Choreografie bude

pomalejší a zaměříme se zejména na to, abyste se v ní cítili dobře. S sebou budete potřebovat pohodlné oblečení a hlavně podpatky, ideálně

s vyšším a užším podpatkem (nemusí být vysloveně jehlový) bez platformy. Boty by vám měli pevně držet na nohou, takže nejlépe uzavřené.

Je možné se workshopu zúčastnit i bez podpatků, ale nebude to tak efektní, jelikož pohyby budou uzpůsobené tanci s podpatky. Workshop je

vhodný i pro začátečníky a všechny věkové kategorie.

V rámci workshopu se naučíte choreografii postavenou na základech mnoha stylů. Důraz je na muzikalitu a kontrolu těla. Workshop je

vhodný pro mírně a středně pokročilé tanečníky.

Cha-cha for ladies (zač. a mír. pokr.) ANNA

We will learn how to dance Cha-cha together. You will be able to master your body and fully penetrate into the dance. The workshop is

appropriate for beginners and pre-intermediate dancers. WS in English language!

K-pop (mír. a stř. pokr.) HAYLEY, MICHI

Krátká taneční rozcvička, stretching a pak už Vás čeká choreografie na některý ze současných hitů. Kurz je vhodný zejména pro ty z vás, kdo

už se k-popu nějakou dobu (alespoň půl roku) věnujete. Začátečníci se mohou zúčastnit také, ale musí počítat s rychlejším tempem výuky a

složitější choreografií.

Fusion choreo (mír. a stř. pokr.) ALEN

Contemporary dance: choreo (mír. a stř. pokr.) TERKA N.

Na tomto workshopu se budeme věnovat nácviku a interpretaci taneční choreografie. Lekce je určena pro mírně a středně pokročilé

tanečníky a tanečnice. Začátečníci se mohou zúčastnit, ale musí počítat s rychlejším tempem výuky a složitějšími tanečními prvky.

Doprava: cca. 5 min pěšky od stanice metra Můstek. Parkování: Karlovo nám. (3-5 min pěšky) - bez garance volného místa, 40Kč/h.

Na workshopy se nevztahují slevy pro studenty ani slevy pro držitele karty MultiSport. K úhradě nelze využít náhradní vstupy na

permanentce, které jste dostal/a za zrušené rezervace lekcí v rámci sezóny PODZIM-ZIMA 2022/2023. Více info k našim tanečním 

lektorům najdete na www.tsvoila.cz v sekci "O nás". Storno podmínky: Jestliže si rezervujete workshop a nemůžete z jakéhokoli důvodu

dorazit, je nutné rezervaci předem zrušit - prostřednictvím našeho rezervačního systému, emailem (info@tsvoila.cz) či telefonicky

(731142796). Pokud rezervaci předem nezrušíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny workshopu. V případě absence ze

zdravotních důvodů činí storno poplatek 50 % ze zaplacené částky - nutno prokázat do 7 dnů po uskutečnění workshopu.
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Rumba for ladies (zač. a mír. pokr.) ANNA

We will learn how to dance Rumba, a slow, gentle and insightful dance. You will be able to liberate yourself and feel all your power. The

workshop is appropriate for beginners and pre-intermediate dancers. WS in English language!

Taneční rozcvička, výuka techniky, kroková variace, strečink. Workshop je vhodný zejména pro začínající tanečníky, včetně úplných

začátečníků.

Popping (zač. a mír. pokr.) INA


