ForestSpirit – DAVID ZAMBRANO – Az ErdıSzelleme
Felhívás résztvevıknek!
2013. július 1-tıl 5-ig

WORKSHOP DAVID ZAMBRANO-val

„PASSING THROUGH” módszertan/technika

Célunk egy közös, de láthatatlan tér definiálása lesz, amit sajátos útvonalak (pathways)
fognak kijelölni: a tánccsoport dinamikáját, továbbá összetett és hajlékony nyelvezetét
önmaguknak határozzák meg, anélkül, hogy ki kellene jelölni maguknak egy vezetıt. Több
test spontán és harmonikusan lép kölcsönhatásba egymással, mintha egyetlen egy szellem
irányítaná ıket.
A „Passing Through (Áthatolás/Keresztül jutás)” több gyakorlaton kersztül viszi a tanulót,
melyek alátámásztják Zambrano azon filozófiáját, hogy a mozgás létrejöttéhez nincs szükség
vezetıre.
A tanulók több dinamikát is létrehoznak, melyek egyszerre lesznek rugalmasak és
összetettek és segítségükkel a csoport összekovácsolódik, ugyanakkor mindig teret biztosít
a kiszámíthatatlanságnak is. A csoport folyamatosan mozog és váltogatja a tánc környezetét.
A tanulók azon dolgoznak, hogy észrevegyék, hogy a tér milyen gazdagon van telve
útvonalakkal: végtelen ösvények a falakon, a padlón, a testeken keresztül. Ezek az ösvények
bármilyen irányba tarhatnak és tele vannak kanyarokkal: kicsi, közepes és nagy kanyarokkal.
Végeredményben, az áthatolás egy spontán kompozícióba torkollik.
Amikor a csoport egy elmévé válik, soha nem tud elveszni, mindig tart valahová. Soha nincs
egy személy aki vezetne, vagy követne; a helyzettıl függıen, mindenki vezet vagy éppen
követ. Az egész csoport folyamatosan utazik.
Ez a workshop magas fizikai igénybevételt jelent. Bárki, aki úgy döntene csatlakozik, tudnia
kell, hogy egész nap mozogni fogunk..
Bemelegítésként, Zambrano „Flying Flow” technikájával indítunk.

David Zambrano több mint 25 éve monumentális figurája a nemzetközi tánc közösségnek
és a kulturális találkozások iránti szenvedélye továbbra is befolyásolja munkáját.
Amszterdamban él és dolgozik és nemzetközi szinten tanít és tart elıadásokat: Zambrano
táncnagykövet szerepét tölti be és határon át ívelı munkája, számtalan mővészt hoz össze a
világ összes tájáról. Egy rendkívül inspiráló tanár, szenzációs elıadó és innovatív
koreográfus, aki bıkezően hozzájárult a tánc mővészetéhez és ezzel sokakra hatással volt
sıt a tánc világát is sok szemszögbıl megváltoztatta.
2010-ben megnyerte a Guggenheim Ösztöndíjat.

Dátum:

Július 1-jétıl 5-éig – érkezés június 30-án, távozás július 6-án

Hely:

Galyatetı, színpad az erdı szélén!!

Résztvevık: kb 25 fı, 18 éves kortól
Költségek:

340 EURO, ami magában foglalja a 6 nap szállást (2-3 ágyas fürdıszobás
szobákban), napi 3 meleg étkezést, valamint kávét, teát és uzsonnát

Jelentkezés: Töltsd ki a csatolt Jelentkezési lapot és küldd vissza emailben erre a címre:
juhzsu@gmail.com JÚNIUS 10-éig (vagy elıbb)! Ezután megtörténik a
résztvevık kiválasztása, és konfirmáló emailt küldünk, ha te is a kiválasztottak
közé kerültél.
Ha kiválasztottak:
Ha konfirmált résztvevı lettél, akkor, kérlek, írd alá és beszkennelve küldd
vissza a jelentkezési lapodat az ismert emailcímre: juhzsu@gmail.com
JÚNIUS 10-éig. A workshopra hozdd magaddal az eredeti példányt!
Ezzel egyidıben elkezdheted megvásárolni az odautazáshoz szükséges
jegyeket.
Arrivals and departures:
Érkezés

18:00-ig

Június 30-a, VASÁRNAP

A program kezdete

09:00-kor

Július 1-je, HÉTFİ

A program vége

22:00-kor

Július 5-e, PÉNTEK

Távozás

12:00-ig

Július 6-a, SZOMBAT

Arra kérünk, hogy a fent megadott idıpontig mindenképp érkezz meg a
szállásra..

Ha 1-2 nappal elıbb érkezel vagy késıbb távozol, kérlek, intézkedj magad a
szállásod ügyében az extra idıtartamra.
Elvárjuk, hogy a TELJES tréning folyamatban részt vegyél az elejétıl a
végéig.
TEHÁT: késıbb érkezni vagy elıbb távozni nem megengedett!!

Helyszín:
A tréninget Galyatetın tartjuk, a szállás neve: Fogadó a Táncoló
Kecskékhez.

A szálláson 2-4 ágyas szobák vannak zuhanyzóval
A cím: Galyatetı, Madách u. 7.
weboldal: www.tancolo-kecskek.hu
Mit hozz magaddal?
Hozz sok váltás ruhát, meleget is! Kint fogunk táncolni, mozogni a szabadban,
és Galytetı majdnem 1000 méterrel van a tengerszint felett, tehát nyáron is
tud hideg lenni. Készülj bármilyen idıjárásra! Júliusban Galyatetı hegyesdombos vidéke hozhat szép napsütést, de ugyanúgy szelet, esıt és 15 C alatt
hımérsékletet. A szálláson nincs mosógép. Ha mosnod kell, azt kézzel tudod
megtenni.
Biztosan hozzál:
•

Polifoamot

•

Vízálló kabátot

•

Hátizsákot

•

Törülközıket és piperecikkeket

•

Gógyszereket, amikre szükséged lehet

A szervezıkrıl – Élményakadémia (Academy of Experience, Hungary):

Az Élményakadémia Közhasznú Egyesületet 2005 végén alapította 12 önkéntes, akik
szeretnék a jövıjüket fiatalok és felnıttek nem formális oktatására szentelni. A szervezet
célja, hogy a résztvevık személyes és társas készségeit és hozzáállását fejlesszék,
úgynevezett kültéri programokkal, kalandképzéssel, tánccal és mővészettel, kommunikációs
képességek tréninggel, coachinggal és kísérleti képzés módszertannal. Szervezetünk a
következıkre fókuszál: a személyes és szociális felelısségérzet növelésére, fenntartható
környezet oktatásra és életvezetési készségek fejlesztésére.
Szervezetünk lehetıséget biztosít arra, hogy a tapasztalat világát osztályteremként
használjuk és fel tudjuk tárni és ki tudjuk használni rejtett forrásainkat, valódi kalandokon és
kihívásokon keresztül. Az egyik legfontosabb cél, szociális munkásokat és ifjúsági
munkásokat képezni, akik innovatív és új módszerekkel képesek dolgozni nap, mint nap.
További infó: www.elmenyakademia.hu.

