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Srdce Rychlebských hor!



Tančírna je unikátním kulturním prostorem, který
nabízí vynikající hudební, taneční akce a zázemí
pro akce a workshopy s mezinárodním přesahem.

Secesní stavba postavená roku 1907 v lese v kouzelném
prostředí Račího údolí. Stavba byla rekonstruována v roce
2015 architektonickým studiem Sborwitz. Získala zvláštní
uznání v architektonické ceně Rudolfa Eitelbergera 2015.
V anketě „7 divů Olomouckého kraje“ získala
v roce 2015 druhé stříbrné místo.
V roce 2020 získala obec Bernartice cenu ministra kultury
Patria Nostra 2020 za záchranu a památkovou obnovu
Tančírny v Račím údolí.
2022 - Kulturní ocenění Olomouckého kraje za výjimečný
počin v oblasti hudby Tančírně a celý produkční tým
za kulturní projekt „Umění v srdci Rychlebských hor“.
2022 - Cena Cestovního ruchu Olomouckého kraje
- Kouzelné stavební místo.

Srdce Rychlebských hor!



Kulturní program Tančírny
v roce 2023

Zima 2023

Prezentace s přednáškou
Jaromíra Knotka „Kdo jsou Židé“

Autorské čtení Jana Těsnohlídka
a koncert Dominika Zezuly
Jan Těsnohlídek (*1987) je český spisovatel, básník, redaktor a naklada-
tel, pocházející z Krucemburku. Je autorem básnických sbírek Násilí bez
předsudků (2009, Cena Jiřího Ortena), Rakovina (2011), Ještě je co ztratit
(2013), Hlavně zachraň sebe (2016), Hranice a zdi (2018), Garum (2022)
a románu ADA (2012). V roce 2017 mu vyšly sebrané spisy s názvem
Básně 2005–2013 a v 2018 vyšla v Německu první samostatná
zahraniční publikace, výbor z díla s názvem Astronauten. Redakčně
připravil k vydání desítky sbírek českých a slovenských autorů. Román
ADA se v roce 2021 dočkal divadelního zpracování. Jeho texty byly
zhudebněny kapelami Umakart, Lesní zvěř a Bad karma boy, přeloženy
do mnoha jazyků a otištěny v českých i zahraničních časopisech
a antologiích.

Dominik Zezula (*1988) je hudebník, skladatel, textař a zpěvák, aktivní
na pražské alternativní scéně jako frontman elektropopové kapely post-
hudba a indie folkového projektu Děti mezi reprákama. Má na kontě
deset vydaných alb, básnickou sbírku Hory jsou daleko ale my jsme tady
(2017), která vyšla v nakladatelství Jana Těsnohlídka, a věnuje se i psaní
scénické hudby a hudební produkci. Mimo uměleckou sféru vydává
týdenní podcast Stárnoucí mileniálové s Michalem Zlatkovským, píše
taktické analýzy mezinárodních fotbalových zápasů a je to obří
zeměpisný a jazykový nerd.



Kašpar & Krhánek – vernisáž s hudebním
doprovedem hudební tvorby Adama Krhánka

Jazz Trio Tomáše Sýkory, Romana Víchy
a Tomáše Lišky

Adam Kašpar je absolventem Ateliéru Malířství IV profesora Martina
Mainera na Akademii Výtvarných umění v Praze. Má za sebou několik
samostatných i skupinových výstav a jeho práce se na české výtvarně
scéně stávají čím dál výraznějším fenoménem.
Dominantním tématem Kašparových prací je příroda. Tu malíř zobrazuje
precizní realistickou technikou. Samotné malbě předchází řada
přípravných skic, fotografií a systematického pozorování, jeho přístup
ale rozhodně není pouze dokumentační. Kašpar zkoumá přírodu jako
fenomén neoddělitelně spojený s člověkem a společností. Ve spojení
s inspirací, kterou Kašpar čerpá z krajinomalby doby renesance
i devatenáctého století a se subjektivním silným vztahem k přírodě, tak
vznikají neobyčejně podmanivá díla. Ta jsou živým poselstvím o naší
pomíjivosti, kořenech a fenoménu, jež nás tolik převyšuje a který tak
často přehlížíme: totiž o naší malosti vůči přírodnímu majestátu…

Adam Krhánek je průkopník kyber-sochařství, zastánce umění staré
školy a řemesla v sochařství a umění vůbec. Vystudoval Figurativní
sochařství pod vedením Prof.Ak.soch. Michala Gabriela na FaVU v Brně.
Poslední roky se věnuje počítačové technologii v prostorové tvorbě.
V současné době je jeho umělecký vývoj koncentrován na sochařské
aplikace 3d technologií. Zabývá se také zvukovým médiem, které v rámci
vernisáže v Tančírně představí. Kybersochař Adam Krhánek například
navrhl a zrealizoval výrobu sochy s názvem Eternity / Věčnost, která byla
vytištěna v MCAE Systems na stolních 3D tiskárnách MakerBot.
Představuje největší sochu v Evropě, která byla vytištěna metodou
aditivní technologie FDM. Autor, známý také díky svému pomníku hasičů
ve zrekonstruované budově OC Letmo v Brně, se nechal inspirovat
polským autorem Zdzislawem Beksinskim – malířem, grafikem,
výtvarníkem i architektem a tvůrcem monumentálních obrazů
v barokním a gotickém duchu.

Jazzový koncert v podání absolutní české hudební špičky.
Hlavními znaky tohoto nového komorního jazzového projektu “Tomáš
Sýkora Trio” jsou výrazná melodie jako odkaz na evropskou hudbu,
jazzová harmonie, improvizace, důraz na propracovaný zvuk, samply,
důmyslná výstavba hudební formy a barevnost skladeb.
Spoluhráči: Tomáš Liška - bas, Roman Vícha - bicí. Aktuální cd - Songs for
Orchestra.



Nylon Jail

Cestovatelská přednáška Přemysla Luljaka

Zuzana Furmánková

BraAgas

Jaro 2023

Nylon Jail je hudební projekt založený na kombinaci akustické a elektro-
nické hudby. V jejich skladbách se mísí mnohé prvky, které jsou často
jednotlivě v protipólu. V rukách Nylon Jail se však stávají jednotnou
hudbou plnou energie a různorodosti. Základní duch kapely se opírá
o atmosféru a osobitost divokého západu, do které jsou záměrně i
nahodile přidávány prvky moderní doby. Kapela zformovaná roku 2012
v Olomouci, která ve své hudbě kombinuje zdánlivě nekombinovatelné,
tak vyvrací nejeden mýtus o žánrovém škatulkování. Prošla si poměrně
bleskovým nástupem popularity na alternativní scéně, získala ocenění
Vinyla za objev roku (za rok 2013) i skvělé recenze na svůj debut My
Heart Soaks Like A Hawk, zažila také několik rozpadů, po personální
obměně se však v roce 2017 opět vrátila na scénu. Do Tančírny Nylon Jail
přivezou na jaře aktuálně připravovanou novou desku, ke které se
plánuje celoevropské tour.

Jedná se o sólo odyseu při přechodu Pyrenejské hřebenovky od Atlantiku
po Středozemní moře. Přes 800km sám pěšky přes vysoká sedla
a horské hřebeny, na kterých Přemysl Luljak sestoupal přes 50 000
výškových metrů. Přednáška je doplněna fotografiemi a také několika
sestříhanými video klipy na různá témata.
Do budoucna Přemysl Luljak zpracování další programy na témata: Nový
Zéland, Ostrovy jižního pacifiku: Nová Kaledonie, Vanuatu, Fidži a Tonga,
Nepál, Gruzie...

Charismatická zpívající umělecká fotografka svými autorskými písněmi
vystupuje z řad lokální rychlebské scény do nové etapy své kariéry
a v Tančírně premiérově představí aktuální tvorbu z připravovaného
debutového alba.

BraAgas je převážně ženská kapela zaměřená na lidovou hudbu
z různých částí Evropy, především písně Sefarditů, Balkánu, nebo
Skandinávie. V posledních dvou letech se do jejich repertoáru dostávají
i písně v mateřském jazyce. BraAgas spolu hrají od roku 2007 a mají
za sebou pestrou hudební historii. Za zmínku stojí třeba účinkování
na světových festivalech – RWMF na Borneu, EBU Folk Festival, Sur Jahan
v Indii a další. Kapela má vydaných 6 alb, z nichž dvě byly oceněny
cenou Anděl v žánru world music, jedna byla nominována a poslední
album „O ptácích a rybách“ se dostalo v červnu 2018 až na 3. místo
v mezinárodním world music žebříčku – World Music Charts Europe.



Rychlebský festival jógy

Marie Kieslowski

Vernisáž a zahájení výstavy Tomáše Neuwirtha

Již tradiční a veřejností hojně navštěvovaný festival zahrnuje koncerty,
autorské přednášky, cvičení, meditace a doprovodný program pro různé
věkové skupiny i pro rodiny s dětmi.

Zpěvačka, pianistka, písničkářka a maminka dvou dětí Marie Kieslowski
vydává první sólové album Je všechno dobrý? s deseti autorskými
písněmi. Marie Kieslowski působí na české hudební scéně od roku 2010,
kdy spolu s Davidem Pomahačem založila “urban folkové” duo, které jí
dalo jméno. Duo Kieslowski vydalo tři studiová alba. To poslední z roku
2014 s názvem Mezi lopatky obdrželo mj. nominaci na ceny Apollo.
Po rozpadu Kieslowski působila Marie v projektu Jakuba Königa Zvíře
jménem Podzim. S jeho druhým (a posledním) albem Září získala kapela
hned 2 ceny Anděl – za Objev roku a v kategorii Alternativa a elektro-
nika. Po ukončení činnosti projektu Zvíře jménem Podzim je sólová
kariéra logickým, a hlavně dlouho plánovaným vyústěním.

Tomáš Neuwirth je mezinárodně oceněný fotograf, který se specializuje
na fotografování pomocí dronů. Narodil se 22. července 1972 v Rýmařo-
vě v České republice. Významným mezníkem v jeho životě byl rok 1995,
kdy se začal věnovat paraglidingu. Jako pilota ho fascinovalo
fotografování z ptačí perspektivy, tehdy ještě na 35mm filmový
fotoaparát. V následujícím roce se přestěhoval do USA. Jeho pobyt zde
však po třech a půl letech ukončil paraglidingový incident a s vážným
zraněním páteře se vrátil do České republiky. Osm měsíců pak strávil
v sanatoriu, kde se učil znovu chodit. Pořizování leteckých záběrů ho
nadále přitahovalo. S nástupem bezpilotních technologií se mu otevřely
nové možnosti. Svůj první dron složil v roce 2011, šlo o stavebnici. Kýžené
záběry však v následujících letech pořizovaly komerčně vyráběné drony.

V současné době se Tomáš aktivně věnuje profesionální dronové
a klasické fotografii. Výběrem neobvyklých lokalit a plným využitím
postprodukčního zpracování posouvá dronovou fotografii na další
úroveň. Od krajiny až po oblast výtvarného umění. Je jedním ze dvou
českých fotografů, kteří kdy získali dvakrát po sobě zlaté ocenění
v soutěži MIFA / Moscow International Fotography Awards (2019, 2020).
A jako jediný český fotograf v historii se stal finalistou soutěže All About
Photo Awards (2020). Tomášovy snímky byly kromě Evropy vystaveny
v mnoha zemích včetně Mexika, Japonska, Jižní Koreje nebo Spojených
arabských emirátů. Pařížská online galerie Singulart zařadila jeho
fotografie do svého kurátorského výběru opakovaně. Tomáš je členem
Asociace profesionálních fotografů České republiky. V roce 2019 byl
nominován na Osobnost české fotografie, v letech 2022 a 2023 byl
členem českého národního týmu pro WPC / World Photographic Cup.
Je držitelem titulu QEP (Qualified European Photographer) v kategorii
Dron. Uděluje ho FEP - Federace evropských profesionálních fotografů.



Václav Havelka III

LETNÍ KAPELA & JAROMÍR 99
+ předkapela ČERNÝ TESÁK

Kalle

Václav Havelka III je hudebník, písničkář, známý z působení pod pseudo
nymem selFbrush nebo jako vůdčí osobnost skupiny Please The Trees.
Na svém kontě má několik řadových alb natočených a vydaných u nás
i v zahraničí. Spolupracoval mimo jiné s dalšími hudebníky jako na
příklad Ecstasy Of Saint Theresa a dalšími. Je autorem hudby k několika
divadelním představením ve Stavovském divadle, Dejvickém divadle
a Divadle na zábradlí. Koncertuje v celé Evropě i USA. Václav se do
Tančírny vrací po devíti letech, kdy v roce 2014 vystoupil s kapelou
Please the Trees jako host kapely Priessnitz, která pro Tančírnu pořádala
benefiční koncert.

V květnu roku 2022 vyšla Letní kapele debutová deska, kterou natočili
pod taktovkou Dušana Neuwertha ve studiu Sono. Album nečekaně
vyběhlo na přední příčky hitparád a hudební novináři se předháněli
v pozitivních recenzích. Letní kapela ale bude koncertovat i na podzim,
v zimě a na jaře. Tančírenský koncert navazuje na tradiční kapelní turné.
V téměř dvouhodinovém setu představí kapela svou aktuální desku
obohacenou o několik nových písniček z další připravované desky.
Kapela, resp. její členové jsou s Tančírnou neodmyslitelně spojeni již
od roku 2004,  kdy kapela Priessnitz pořádala benefiční koncert pro
Tančírnu. Od té doby se objevuje zpět v různých podobách a formacích
jak koncertních, tak v případě jejího frontamana Jaromíra 99 ve forme
výstav a vernisáží.

ČERNÝ TESÁK
Zvíře dřímá v každém z nás. Někdo tuhle část osobnosti potlačuje a svou
vnitřní šelmu nakonec ochočí. Jiný naopak zatne drápy a hledá cestu, jak
své duchy vypustit ven. Tudy se v tajuplném projektu Černý tesák vydal
i Miloš Dolinský. Kytarový one-man projekt odráží v mnohém jeho
samého: hravá a sympatická tvorba, která vzniká doma na koleni.
Zároveň se ale tenhle mladý hudebník nebojí vycenit zuby.

Táborskou kapelu Kalle, o níž se říká, že má severskou duši, tvoří
zpěvačka Veronika Buriánková a kytarista David Zeman. Kapela má
na kontě nominace na hudební ceny Vinyla, Anděl a Apollo. Oba však
hrají/hráli v dalších formacích. Veronika a David stáli už za kapelou
Veena, s kamarády také hrají v post metalovém seskupení Nod Nod.
Název Kalle (seversky Karel) vznikl spontánně, původně nebylo
záměrem soustředit se na Skandinávii, cílem bylo vytvořit název, který
by kapelu nedefinoval. „Hledali jsme kombinaci písmen, která tvoří určitý
akcent. Kalle se nám líbilo při prvním vyslovení. Když jsme zjistili, že je to
typické norské jméno a v překladu znamená něco jako zima, v některých
jazycích smrt, tak nám to nevadilo,“ vysvětluje zpěvačka. Táborská
dvojice hledala něco libozvučného, ale nechtěla klást důraz na obsah,
protože ten se může během let měnit.



Kapela Hanki Wójciak (PL)
Krakowská kapela reprezentuje lidovou hudbu s prvky orientální, keltské
a polské hudby. Využívá prvky improvizace, vytváří hudbu blízkou
lidovým a tanečním melodiím. Hanka Wójciak ve svých textech popisuje
současný svět pomocí slovní zásoby horalských dialektů a archaismů.
Dne 29. června 2014 Radio Kraków vydalo debutové album Kapely
Hanky Wójciak s názvem „Znachorka“. V červnu 2016 vyšla speciální
edice alba „Znachorka“ se změněným layoutem a dvěma dodatečnými
skladbami – „My Janicku“ a „Krew nie Woda“. Vydavatelem a
producentem alba je Anna Wójciak Muzyczna Agencja. V roce 2016 byla
píseň „Do saty“ od Kapely zařazena do kompilace „Gitarą i piórem 4“.
V listopadu 2017 bylo vydáno další album „Zasuła“. Obsahuje deset
původních písní a jednu píseň Beaty Skulské-Papp, básnířky ze
Zakopaného. Kapela do Tančírny přijede představit materiál a písně
z další připravované desky.

Léto 2023
Klášterní hudební slavnosti

Lam trio

V roce 2022 bude Tančírna opět splupracovat s festivalem Klášterní
hudební slavnosti, což je mezinárodní hudební festival s dvanáctiletou
tradicí, který svou vysokou dramaturgickou a uměleckou úrovní zaujímá
místo jednoho z nejvýznamnějších a nejzajímavějších hudebních festivalů
současnosti. O věhlasu akce, ale také o zájmu posluchačů svědčí i fakt,
že se návštěvnická úroveň rok co rok zvyšuje. Festival je nejenom pevnou
součástí kulturního života Olomouckého kraje (kde se koná naprostá
většina koncertů) s přesahem do krajů Moravskoslezského a Pardubic-
kého, ale stává se důležitým hybatelem festivalové turistiky. Za koncerty
cestují nejen tuzemští, ale také zahraniční posluchači a podporují tím také
turistický průmysl. Návštěvníkům koncertů nabízí koncerty českých i za-
hraničních umělců mimořádné umělecké úrovně. Za dobu své existence
navštívilo koncerty přes 33 tisíc posluchačů, kteří se mohou těšit na dra-
maturgicky pestrou a vyváženou skladbu koncertů, ať již formou komor-
ních recitálů či koncertů komorních i větších těles nebo pěveckých sborů.
Na festivalu se představují zásadní díla symfonické, operní, oratorní ale
i komorní hudby.

Swingové akustické trio hrající převážně hudbu třicátých a čtyřicátých
let dvacátého století. Koncert bude probíhat i jako taneční večer stylově
zasazen do prostředí Tančírny. V obsazení tenor saxofonu, klarinetu,
kytary, tenor banja, zpěvu a kontrabasu hraje kapela styly Hot Jazz,
První republika, Swing, Blues, Gypsy Swing, Bossa Nova a Dixieland.
Lam Trio do Tančírny přijede v muzikantské sestavě Aleš Nitra, Martin
Topič a Milan Holub.



Duo Absoluto - Klášterní hudební slavnosti

Marta Töpferová s Latin triem (CHL, USA, ARG, DE)

Řecký den – setkání místní komunity, koncerty

Dalším představitelem klasické a vážné hudby u nás jsou promotéři
z Klášterních hudebních slavností, což je mezinárodní hudební festival
s třináctiletou tradicí, který svou vysokou dramaturgickou a uměleckou
úrovní zaujímá místo jednoho z nejvýznamnějších a nejzajímavějších
hudebních festivalů současnosti. V roce 2023 bude Tančírna opět
s festivalem splupracovat a pořádat koncert Duo Absoluto, jejichž hra
na akordeony je ohromující. Dvacetiletý Martin Kot s o sedm let mladším
Viktorem Stockerem tvoří Duo Absoluto. Tančírnu rozezní skladbami,
které akordeonu sluší – od J. S. Bacha, přes tango Ástora Piazzolly až po
skladby moderních autorů. Martin Kot a Viktor Stocker již společně získali
první místo v kategorii komorní hry do 19 let na Mezinárodních
akordeonových dnech v roce 2019. Na svém kontě mají řadu společných
vystoupení, např. na festivalu Preludium Aloise Motýla v Šumperku,
festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému v Napajedlech, na
Akordeonové akademii na Pražské konzervatoři, na festivalu Běchovická
harmonika, v rámci mistrovských kurzů Třeboňská letní setkávání nebo
na Mezinárodním filmovém festivalu ve Zlíně. Rovněž několikrát
vystoupili jako hosté na koncertech Jaroslava Svěceného.

Marta Töpferová – zpěv, cuatro, perkuse, Alejandro Soto Lacoste – kyta-
ra, 12-strunná kytara, akordeón, klavír, zpěv, Gabo Naas – kytara,
mandolína, basa, klarinet, zpěv. Latin trio zpěvačky Marty Töpferové,
chilského písničkáře Alejandra Soto Lacoste a argentinského multi-
instrumentalisty Gaba Naas se věnuje bohaté tradici latinskoamerických
písní. Jejich repertoár se skládá z rytmů a stylů jako chilská cueca,
argentinská chacarera a zamba, venezuelské joropo a vals, andské
huayno i výběru autorských písní.

řeckých kapel Axios a Evros, doprovodný program, kvízy, tradiční jídla,
atp... Novinkou pro další ročník je připravovaný program v disconírně :)
Řecká kapela Axios, která je složená z jesenických hudebníků z třetí
generace řeckých uprchlíků usídlených v tomto okrese. Jejich repertoár
zahrnuje široké pole řecké hudby, od lidových či zlidovělých písní, přes
"řecký blues" rebetiko až po současnou populární tvorbu.
Soubor Evros hraje, zpívá písně z oblasti Trácie a je vybaven kroji Řecka,
oblasti Máridon, Metaxadon, Kavakli a Gagauz. Od roku 2009
absolvovali mnoho vystoupení v České republice, na Slovensku, v Polsku
a Řecku.
V roce 2013 byli pozváni na MFF ve Strážnici, v roce 2014 na Jánošíkův
dukát, pravidelně vystupují na Gajdefestu v Omicích u Brna, na Slovensku
v Německu a Řecku. Pozvání přijali i do Běloruska a Polska. V současné
době soubor vystupuje s hudebním gajdošským repertoárem z oblasti
Řecka - Trácie ve čtyřčleném složení. Gajdy/dudy / Alexander
Papageorgiu starší a mladší, Dana Papageorgiu - tumberleti-darbuka,
René Kotas daul, pastýřská píšťala a kaval.



Lenka Dusilová sólo

Audiovizuální festival Blacksphere

Jakub Jedlinský & Pavel Fischer

Sólový projekt zpěvačky Lenky Dusilové, která je vyústěním její cesty
k osobnějšímu a intimnějšímu vyjádření. Lenka Dusilová představuje
mimořádný fenomén české hudební scény. Prošla vývojem z pozice
popové a rockové hvězdy do současné tvůrčí fáze, kde svobodně čerpá
ze široké škály hudebních stylů. V samostatných sólových vystoupněních
experimentuje zejména s loopery a rozšířenými vokálními technikami.
Lenka Dusilová již v šestnácti letech stanula v čele rockové kapely
Sluníčko. Následovala spolupráce se skupinou Lucie a její sesterskou
formací Pusa. Později se vydala na sólovou dráhu, hostovala na několika
úspěšných albech folkrockového uskupení Čechomor. Setkání se zástupci
nově se rodíc české jazzovéí komunity (Vertigo Quintet) nebo osudová
souhra s klavíristkou Beatou Hlavenkovou a kapelou Clarinet Factory
vyústily ve spolupráci na nevšedním elektrickém albu Eternal Seekers.
V posledních letech také vytvořila společný koncertní program s Monikou
Načevou a Ivou Bittovou. Do Tančírny přijíždí s aktuální deskou Řeka,
které vyneslo Lence Dusilové Cenu Anděl pro nejlepší album, skladbu
a sólovou interpretku roku 2020.

S organizátory audiovizuálního festivalu Blacksphere Open Air ladíme
podobu již třetího ročníku, který se u nás v Tančírně bude pořádat.
V uplynulých ročnících měl festival polohu primárně filmovou.
Doprovodný program festivalu obsahoval vernisáž a výstavu, divadelní
vystoupení, literární, hudební, edukativní, workshopový a přednáškový
program. Nezapomělo se ani na dílničky a program pro děti, včetně
divadleních představení a samostatné dětské výstavy. Z hlavních jmen
uplynulých ročníků lze z jmenovat jména Václav Marhoul, Tomáš Vorel,
Bratři, Markéta Pilátová, Monika Načeva, Miss Petty a další.

Energická dvojice překračuje s lehkostí hranice hudebních žánrů a přináší
strhující spojení world music, klasické hudby a jazzu. V jedinečných
barvách zvuku houslí a akordeonu se projevují vlivy balkánské, židovské,
irské, skotské, romské i mnohé další. Akordeonista, pedagog, hudební
skladatel Jakub Jedlinský je absolventem Konzervatoře v Pardubicích,
Západočeské univerzity v Plzni a Mistrovské třídy na Syddansk
Musikkonservatorium - Danish National Academy of Music v Esbjergu.
Během studia získal četná ocenění na tuzemských i mezinárodních
soutěžích. Zúčastnil se mezinárodních kurzů a seminářů pod vedením
předních osobností svého oboru. Založil uskupení Escualo Quintet, které
se zaměřuje na interpretaci fenoménu argentinského tanga a především
hudby Astora Piazzolly. Jako akordeonista a bandoneonista působí na
festivalech v ČR i v zahraničí a jako sólista vystupuje s významnými
profesionálními orchestry. Svoji pedagogickou činnost spojil s Konzerva-
toří Pardubice a ZUŠ Vysoké Mýto, kde vyučuje hru na akordeon.
Spolupracuje rovněž s mnoha významnými umělci, mezi nimiž jsou
například: Gabriela Vermelho, Iva Bittová, Patricie Poráková, Javier
Antar a další. V mnoha směrech jsou si velmi podobní: Oba interpreti
mají své hudební kořeny ve vážné hudbě.



Tata Bojs + vernisáž a výstava Milana Caise

Appen Dixie + Hot Brew (BRA)

Czech Ensemble Baroque Quintet

Tata Bojs jsou česká kapela založená v roce 1988. Zakládajícími členy
jsou Milan Cais a Marek Huňát, dalšími stálými členy jsou Vladimír Bár,
Dušan Neuwerth a Jiří Hradil. První koncert Tata Bojs odehráli 29. června
1988 v tělocvičně TJ Spartak Dejvice. Tím začala klubová kariéra formace
v pražských i mimopražských hudebních klubech. Postupně se stali tito
mladíci atrakcí klubové scény a často dělali předkapelu zkušeným
hudebníkům. Od školních časů zvládli Tata Bojs vydat přes desítku alb,
mezi které patří i úspěšné Biorytmy, Ležatá osmička, nebo Nanoalbum,
které získalo v roce 2004 čtyři Zlaté anděly. V roce 2020 vydali album
Jedna nula, se kterým ve speciálně upravené verzi pro Tančírnu přijedou.
Koncert proběhne po vernisáži uměleckých děl a obrazů vytveřených
pro výstavu v Tančírně frontmana skupiny Tata Bojs Milana Caise.

V rámci každoročních tanečních týdnů s taneční a vyukovou školou Swing
Busters u nás v Tančírně vystoupí pražská hudební skupina Appen Dixie,
která hraje převážně dixieland a starý jazz obecně. Kapela je složená
z pěti členů. Petr Jambor hraje na trumpetu, Petr Seghman na trombón.
Aleš Hrabě na kytaru a Václav Pokorný na kontrabas. Bubny znějí pod
rukama Davidu Maxovi. V rámci tohoto týdne vystoupí v rámci těchto
tančíren pro veřejnost i kapela Hot Brew, což jsou čtyři mladí muzikanti
z Moravy a Brazílie, které spojuje láska ke stylové taneční swingové
muzice. Dali se dohromady při studiu v rakouském Linci a mají za sebou
mnoho koncertů v zahraničí i u nás. Neobvyklé složení bez bicích
a s akordeonem přináší čerstvý nový přístup k autentické swingové
hudbě. Stylové dobové aranže, energické improvizace, a to nejlepší
ze swingové éry 30. a 40. let, hudbu Duka Ellingtona, Counta Basieho,
Chicka Webba a dalších.

DDramaturgie Tančírny obsahuje i vážnou hudbou. Proto jse oslovili
pětičlenný vokální ansámbl tvořen mladými sólisty, kteří se specializují
na autentickou interpretaci staré hudby. Zabývá se také vokální tvorbou
autorů 20. století. Je součástí vokálně instrumentálního tělesa Czech
Ensemble Baroque, které je zaměřeno na autentické provádění velkých
barokních oratorií, oper a kantát. Těžištěm činnosti Quintetu je zejména
madrigalová tvorba a duchovní moteta 17. století (Montevedi, Arcadelt,
Lasso, Byrd, Schütz). Czech Ensemble Baroque Quintet má mimo jiné
v repertoáru i novou podobu madrigalů Bohuslava Martinů a jiných
autorů 20. stol. Uvádí také premiéry soudobých skladatelů, například
Cyklus písní na slovenské lidové texty skladatele Juraje Čiernika nebo
Kantáta pro čtyřruční klavír a vokální quintet Maria skladatele a varha-
níka Martina Jakubíčka, kterou premiéroval s klavírním duem Renaty
a Igora Ardaševových. V roce 2011 soubor nastudoval specifický program
hebrejských písní, které pro quintet upravil skladatel a přední český
odborník na židovskou hudbu Tomáš Novotný a s tímto programem
natočil také CD. Soubor je zván ke spolupráci a vystoupením po celé
České republice i do zahraničí.(Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo
aj.) a kromě mateřského orchestru Czech Ensemble Baroque pracoval
také s Capellou Appollinis Barbary Marie Willi, souborem Musica Aeterna
Petra Zajíčka aj.



Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse
z Dittersdorfu

Tanec v srdci Rychlebských hor
– vzdělávací dětský tábor - organizace EduArt,

„Akce Modrák“
- týden se slovenskou taneční školou Dansovia,

Swing Busters, týden tanečních lekcí a koncertů
pro veřejnost

Dalším představitelem klasické a vážné hudby u nás jsou promotéři
z Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, který
po boku Tančírny také získal v roce 2022 Cenu Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury. Program pro 31 ročník festivalu je v jednání.

Radost z pohybu a spoustu zábavy v neopakovatelné atmosféře Tančír-
ny! V srdci Rychlebských hor budeme tančit, tvořit, běhat, objevovat,
hodně se smát a společně vyjdeme vstříc nejednomu dobrodružství…
Hlavní vedoucí je Amálie Štrajtová.

Akci vede jedinečný profesionální učitelsko - koučovací tým:
Barbora Jančinová, Lucie Šimková, Vanda Poláková, Dominika
Kožušniková, Elena Jágerská , Dominik Cipár, Mario Lopez, Pavel Moisés,
Miroslav Žatko a Petr Modrovský.
Na závěr týnde nás jako vyvrcholení čeká společenský večer.
Zahraje Big Band Gustav Broma v čele s Vladem Valovičem. Účast máme
potvrzenou i pěveckými hvězdami jako je Andrea Zimányiová a Ivana
Regešová.
Bohatý doprovondý program zaručen.

Swing Busters v roce 2011 založili taneční školu Swing Busters a od té
doby učí pravidelné kurzy swingu pro začátečníky i pokročilé. Tanec je
pro ně radost, volnost, zábava a tohle všechno chtějí předávat dál, ať už
pomocí lekcí nebo vystoupení. Chtějí, abyste si ve swingovém tanci našli
to, co potřebujete. Pro někoho je to návrat ke stylu 20-30. let, pro něko-
ho zábava a odreagování po práci, pro někoho možnost rozvíjet svou
kreativitu za zvuků stylové hudby, pro někoho možnost, jak poznat nové
lidi, získat partu přátel, pobavit se.
Zahájení a ukončení týdne bude opět ve znamení živé hudby s kapelou
světového formátu.



Podzim 2023
Ladislav Zibura pro Tančírnu
Cestovatelská benefiční prednáška

Noc vědců – edukativní událost

Geniální Tančírna dětem,
zážitková a edukativní událost

Ultramaraton Zapomenuté hory
- trailový závod s programem přednášek a zábavy

̌

Renovace schodů Tančírny

Ladislav Zibura je český cestovatel, spisovatel, novinář a copywriter.
Pro Račí údolí připravuje prednášku o Cestování po Evropě.

Noc vědců, akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kte-
rých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratoře-
mi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do
hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu
je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.
V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena
českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institu-
cemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské
univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě
zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie
Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evrop-
skou mapu.

Spolek Geniátor z.s. se specializuje na popularizaci vědy, techniky, fyziky
a chemie. Jejich program je vhodný pro děti od batolecího věku, pro celé
rodiny a nejstarší generace. Tančírna a přilehlý park se stanou zázemím
pro celé spektrum dílen, pokusů, a heren s přesahem. Program zahrnuje
např. výrobu vodních  mlýnků,výrobu autíčka na větrný pohon, atp.
Nabízí se pokusy se suchým ledem, octem; experimenty se “zapalová-
ním” vlastní ruky a jiné podivuhodné chemické pokusy. Budoucí technici
si postaví robota z lega, designéři zase nakreslí a poté vytisknou své
nápady na 3D tiskárně.

Populární a již tradiční podzimní ultramaraton Zapomenuté hory nás
po síti dokonalých horských stezek zavede na nejodlehlejší místa
Rychlebských hor. Rychlebkské hory jsou nejzapomenutější hory České
republiky, které svou divokostí překvapí a atmosférou uchvátí každého,
kdo sem jednou zbloudí.

̌

Zastavením provozu sálu bude renovace schodiště, které po sedmiletém
fungování v našich povětrnostních podmínkách potřebuje opravu.



Prune a Martina Trchová

Zimnice – Kateřina Gottlichová

Cameron Kimbrough (USA)

Dvě písničkářky, každá sama za sebe i obě spolu. Setkání dvou magic-
kých světů na jednom pódiu, jedinečné hudební propojení a večer nabitý
silnými písněmi! Prune vydala svoji debutovou desku Kruhy pod produ-
centským dohledem Martina E. Kyšperského. Její jemné melancholické
písničky si zachovávají přirozenost, skromnost a naději. Dělá jí radost
hudební spolupráce. Svým vokálem přispěla na poslední desky projektů
Zapomělsem a Archívny chlapec. Martina Trchová je jednou z nejvýraz-
nějších osobností naší nové písničkářské scény. Její album Holobyt
obdrželo v kategorii Folk cenu Anděl za rok 2016. Martina je také
autorkou cestopisné knihy Deníky z Ladakhu, věnuje se výtvarnému
umění a společně s Adamem Kubátem vystupuje s programem písní
Zuzany Navarové.

Zimnice je sólový hudební projekt několikanásobné držitelky Ceny Anděl,
zpěvačky a hudebnice Kateřiny Göttlichové. Spojením autorské world
music, prvků elektroniky a textů českých lidových písní v nástrojovém
obsazení nyckelharpy, kytary, kontrabasu, houslí vnáší do námětů
a příběhů zlidovělých textů nové kontrasty a emocionální kontext.
Debutové album Zimnice právě vyšlo, obsadilo 2. místo ve World Music
Charts Europe a 16. místo v Transglobal world music chart.

Ve spolupráci s promotéry festivalu Blues Alive, tradičního a zaběhlého
festivalu světového formátu jsme v v roce 2022 zahájili spolupráci
(Jontavious Willis), která rozšířila naše multikulturní snažení primárně
o blesový hudební žánr. Pro rok příští plánujeme Cameron Kimbrough.
Cameronovým osudem je Mississippi Hill Country Blues. Cameron trávil
noci v dětsví tím, že sledoval, jak jeho dědeček, řada jeho talentovaných
strýců a jeho otec Kenny Kimbrough zpívají a hrají Blues. Spolupracuje
např s  s Lightnin' Malcolmem, se kterým dostal příležitost spojit se
a vytvořit dynamickou dvoučlennou bicí a kytarovou bluesovou kapelu,
se kterou nahrál kritikou kladně oceňované živé album Renegade
v Clarksdale, Mississippi. Cameron cestoval po USA na celostátních turné
z Kalifornie do Severní Karolíny. A jeho oduševnělý hlas v kombinaci
s jeho přirozeným talentem ho vedly k tomu, aby zdobil mnoho
festivalových pódií. Nyní cestuje po celém světě a jednou z mnoha
zastávek na jeho turné bude Tančírna.

Ozvěny festivalu Blues Alive – listopad
Ve spolupráci s promotéry tohoto již tradičního a zaběhlého festivalu
světového formátu zahajujeme spolupráci, která by měla rozšířit naše
multikulturní snažení primárně o blesový hudební žánr.



Radim Zenkl a Ondřej Kozák (USA/CZ)

Vánoční jarmark

Koncerty u krbu

Čechoameričan Radim Zenkl založil hudební duo s Ondrou Kozákem
jako svůj evropský koncertní projekt. Posluchači se můžou těšit na
skladby a písně z vlastní tvorby obou hráčů doplněné o bluegrassové,
swingové, keltské a „world music“ tradicionály v osobitých aranžmá.
Oba hudebníci jsou zpěváci a multiinstrumentalisté a jejich vystoupení
zaujme také méně obvyklými kombinacemi strunných, smyčcových
i dechových nástrojů. Pro Tančírnu toto duo připravuje koncert
obohacený o speciální hosty.

Oblíbený vánoční jarmark v celém areálu Tančírny a nově i zrekonstruo-
vané Konírny. Hudba, vůně, dobré jídlo a pití, lokální a řemeslné
výrobky, zpívání koled. Adventní věnce a drobné i velké dárky... K tomu
teplo u krbu v salonku, svařák, medovina. A tvořivé dílny nejen pro děti!

Maloformátové jazzové, bluesové a alternativní koncerty v suterénu
budovy. Umělce budeme brzy doplňovat.



Rezidenční pobyty

Cyklus komentovaných procházek Račím údolím

Cyklus přednášek Vlastivědného muzea Jesenicka

Sportovní akce, běžecké okruhy

Nedělní čaje o 15 hodině

Swing Hills – lekce tance

Jarmarky

Forma uměleckých rezidenčních pobytů je základní součástí přípravy
uměleckých projektů po celé Evropě již desítky let. A proto většina zemí
na světě má svůj rozcestník, který by propojoval umělce s poskytovateli
rezidenčních prostor a pobytů. Tančírna se této formě začla věnovat již
v roce 2021 pobytem ve spolupráci s literárně hudebního tělesa Kafka
Band, jehož členové jsou výráznými osobnostmi na české i německé
hudební scéně (Jaroslav Rudiš, Jaromír 99 Švejdík, Dušan a Tomáš
Newerthovi, Zdeněk Jurčík, Jiří Hradil, Lukáš Morávek).

Račí údolí bylo historicky významnou lokalitou již od středověku. Na jeho
území je zachována zřícenina hradu Rychleby a další památky.
Průvodcem budou historici a archeologové, kteří přiblíží historii Račího
údolí, samotné stavby Tančírny i okolnosti vzniku dalších památek v
blízkém okolí jako je městečko Javorník se zámkem Jánský vrch apod.
Cyklus chystáme ve spolupráci s vlastivědným muzeem Jesenicka.

Cyklus edukativních podvečerů na různá témata s přednášejícími Mgr.
Milanem Rychlým, Mgr. Janem Petráskem, Mgr. Vojtěchem Taraškou,
Pavlem Macháčkem a Mgr. Matějem Matelou.

Pravidelné měsíční běžecké okruhy s organizovanými starty v Tančírně,
vyhlášením a celosezónním  přesahem a vyhlášním vítězů. Napojení na
místní sportovní spolky, běžkařské tratě.

Součástí kulturní nabídky jsou i tzv. Nedělní čaje o 15 hodině. Jedná se
o oblíbený formát, který navazuje na 100 let starou a původní tradici,
s jejímž záměrem byla Tančírna postavena. Ke koncertnímu vystoupení
jsou oslovováni výjimečné talenty, sólo projekty nebo dua.

Pravidelné a oblíbené lekce tance swingu, charlestonu, Lindy hopu
a Shim Shamu pod vedením skupiny Swing Hills, které jsou navštěvované
širokou veřejností.

populární vánoční a velikonoční jarmarky s nabídkou regionální
produktů a lokálních prodejců.

Celoroční programy



Tančírna drží svůj dramatický plán od svého zahájení v roce 2015.
V uplynulém ročníku se i přes složitou situaci s ohledem na koronavirus,
situaci na východě a další krize uskutečnila celá řada kulturních produkcí.
Jako například koncerty kapel Justin Adams a Mauro Durante,
Jontavious Willis, Kafka Band, Bratři, Monika Načeva & Zdivočelí koně,
Fragile, Aida Mujačič, Tara Fuki, Hrubá Hudba, Bombarďák, Zvíře
jménem Podzim, Miss Petty, Katastr, Černý Tesák, Mirek Kemel trio, Axios
a Evros, Drei Engel, Swing Busters, The Cello Boys v rámci festivalu Karla
Ditterse z Dittersdorfu, Appen Dixie, Hot Brew, Thom Artway, Aneta
Langerová, recitál Matěje Juchelky a Miroslava Luňáka, Terez Wrau,
Tango Quartet Re Campo v rámci festivalu Klášterní hudební slavnosti,
Ondřej Ruml, Létající koberec, Maok, a další.

V minulých letech v Tančírně vystoupili například kapela Ponk, Katarína
Máliková, Katarzia, Zrní, Bratři Orffové, Priessnitz, Zrní, Midi lidi, Floex,
Clarinet factory a Grunik ad. Z divadel to byly například soubor
Depresivní děti touží po penězích, Petr Nikl, Půljablkoň, Miriam Kaiser
trio, Marian Friedl a 11 podob lásky, Longital, Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers, Aida Mujačič, Letní kapela a Jaromír 99 Švejdík, Big
band Gustava Broma, Shadow Quartet v rámci festivalu Karla Ditterse
z Dittersdorfu, Klášterní hudební slavnosti s koncertem uskupení Q VOX,
Gabriely Vermelho. Zdeněk Macháček, Katastr, Zapomělsem, Hot Brew,
koncert 9 gongů, Adéla Zejfartová a Sunny Swing, Axios, Duo Cricket
and Snail. Z divadel improwhow Otevřeno, Edu Art s představením
Holendry a Salome, festival Blackspehere Open Air.



Některé akce v roce 2022



Některé akce v roce 2022

KOLÉBKA
audiovizuální

festival literatury
v pohraničí



Těšíme se na spolupráci s Vámi!

kontaktní osoba:

+420 739 604 925

Obec Bernartice

Zdeněk Jurčík

Kulturní program zajišťuje:

tancirna@bernartice.eu
tel: 583 034 125

FB: www.facebook.com/TancirnaCZ/
Web: http://www.tancirna.rychleby.cz/



Děkujeme našim
současným

podporovatelům!

VLČICE BÍLÁ VODAUHELNÁJAVORNÍK


