Dopis Lycea Řekyň v ČR ke 2. semináři řeckých tanců
Vážení přátelé,
s radostí Vám oznamujeme, že jsme připravily na dobu velikonočních prázdnin velmi zajímavé setkání dětí a
mládeže z celé České republiky, spojené s výukou řeckých tanců.
Lyceum Řekyň je známé v celém helénském světě svým nesmírným přínosem pro udržení a šíření řeckého
kulturního dědictví a je stále přítomné všude, kde existuje řectví, a to nejen tím, že přináší atmosféru Řecka do
každého, byť vzdáleného, koutu světa, ale i tím, že hraje prvořadou úlohu v šíření našich tradic. V současné době má
Lyceum celkem 66 poboček, z toho jich 47 působí v samotném Řecku. Lyceum Řekyň v České republice bylo přijato
jako 10 evropská pobočka z celkového počtu 19 zahraničních Lyceí.
Cílem Lycea je uchovávání řeckých zvyků a tradic, studium a pěstování folklórního umění; podpora ženy a morální
podpora matky a dítěte. Konkrétně jsou cílem Lycea studium a uchovávání národních krojů, jejich prezentace pomocí
přehlídek, studium lidových tanců a písní, jejich zapisování, přesné dodržování a prezentace formou tanečních
vystoupení a hudebních představení, dále pak organizování výstav řeckého lidového umění a péče o jeho uchování,
organizování vzdělávacích programů, organizování seminářů a přednášek, vydávání publikací, knih, zvukových a
audiovizuálních nosičů.
Lyceum Řekyň v ČR pokračuje v organizování seminářů řeckých tanců, které mají na území České republiky svou
tradici, založenou v roce 1995 nadací Hellenika s cílem uchovat tradiční řecké tance jako nezbytnou a
nenahraditelnou součást národní identity.
Srdečně Vás zveme od čtvrtku 28. března do neděle 31. března 2002 do Krnova na Seminář řeckých tanců. Stačí si
pozorně přečíst přiložený program, vyplnit přihlášku a zaplatit účastnický poplatek ve výši 200,- Kč za každou osobu
na účet Lycea u Komerční banky č. 86-0856620207/0100.
Bohatý program bude ukončen společným vystoupením všech účastníků v paláci Silesia v rámci řeckého večera,
připraveného k oslavě řeckého státního svátku. Proto nezapomeňte na černou taneční obuv a hochům budou slušet
černé kalhoty a bílá košile. Budete-li chtít ukončit pobyt na semináři 30.3.2002 taneční zábavou, tak to do přihlášky
napište.
Informujte o této akci všechny zájemce o řeckou kulturu bez rozdílu národností. Děkujeme Vám a těšíme se na
setkání s Vámi.
Za Lyceum
PhDr. Aikaterini Franc-Sgourdeou, předsedkyně
Eva Lioliu, tajemnice

Propozice 2. semináře řeckých tanců
Pořadatel: Lyceum Řekyň v ČR s podporou Ministerstva kultury České republiky
Spolupořadatel: Řecká obec Krnov - město
Datum konání: 28. 3. - 31.3. 2002 ( Velikonoční prázdniny )
Místo konání: Dům dětí a mládeže Méďa, Dobrovského 16, 794 01 Krnov
Cena: Výuka zdarma, účastnický poplatek 200,- Kč na osobu a celý pobyt, doprava individuální.
Cíl akce:
- Naučit děti řecké tance a seznámit je s řeckou lidovou hudbou
- Podnítit zájem o vznik dalších tanečních aktivit v místech, kde v ČR žijí Řekové
- Připravit společný kulturní program k oslavě státního svátku Řecké republiky
- Připravit děti na 7. řecký festival v ČR v Krnově ve dnech 21.-23.6.2002
- Uchovat tradiční řecké tance v řecké diaspoře jako nezbytnou a
nenahraditelnou součást národní identity
- Vystoupení na řecké taneční zábavě 30.3.2002 v Krnově v Paláci SILESIA
Akce je určena pro děti a mládež od 5 do 17 let z celé ČR.
Vedoucí semináře: Lenka Bialasová tel.: 0605 441 766
Taneční přípravu vede: Irini Pechová tel.: 0604 930 589
Ubytování zabezpečuje: Despina Kramná tel.: 0605 426 887
Přípravu vystoupení na festivalu: Panajota Osladilová tel.: 0777 111 844
Ubytování dětí a doprovodu: Domov mládeže SOUT, Soukenická 27, Krnov.
Přihlášky na seminář zašlete nejpozději do 21.3.2002 na adresu: LENKA BIALASOVÁ
SPC J / 49, 794 01 Krnov
Program:
Čtvrtek 28.3. 14.00 - 15:00 Prezentace účastníků v Domově mládeže, Soukenická 27, Krnov
15:30 Seznámení s programem semináře a přípravou na festival
16:00 Výuka tanců
17:00 Výběr témat pro vystoupení jednotlivých řeckých obcí na festivalu
18:30 Večeře
19:00 Příprava vystoupení na festival (scénky, písničky, básničky..)

20:00 Osobní volno
21:00 Večerka
Pátek 29.3. 8:30 Snídaně
9:00 Výuka tanců a příprava na festival (scénky, písničky, básničky..)
13:00 Oběd
14:00 Výuka tanců a příprava na festival (scénky, písničky, básničky..)
16:30 Svačina
17:00 Beseda ke státnímu svátku 25. března
Příprava pochodu vlajkonošů a sborového zpěvu řecké stát. hymny
18:00 V případě pěkného počasí - táborák a opékání
20:00 Osobní volno
21:00 Večerka
Sobota 30.3. 8:30 Snídaně
9:00 Výuka tanců a příprava na festival (scénky, písničky, básničky..)
13:00 Oběd
14:00 Výuka tanců a příprava na festival (scénky, písničky, básničky..)
16:30 Svačina
17:00 Příprava tanečníků a choreografie na večerní řeckou zábavu
19:00 Večeře
19:30 Společný odchod do paláce Silesia
20:00 Příprava dětí na večerní vystoupení
21:00 Zahájení řecké taneční zábavy k řeckému státnímu svátku
Neděle 31.3. 8:30 Úklid ubytovny
9:00 Snídaně a odjezd
Změna programu vyhrazena!!!

