
VERANO 
FLAMENCO 
2021

INTENZÍVNÍ KURZY 
FLAMENKA V GRANADĒ 
tanec, zpēv, kytara, rytmika, tlesky 

9.8. - 14.8. | 16.8. - 21.8.
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VIRTUÁLNÍ VSTUP do našeho centra (klikni na obrázek)

https://www.youtube.com/watch?v=cut-LueuMLM
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																									KURZY
  Flamenkový tanec – choreografie a technika 
  Flamenková rytmika a tlesky pro tanečnice a muzikanty 
  Flamenkový zpěv a jaleos “pokřiky” pro tanečnice a muzikanty  
  Flamenková kytara - master class, solová kytara, doprovod zpěvu a tance 
  Povídání s flamenkoložkou 
  Praktická teorie “lenguaje flamenco” a didaktické koncerty 
  Opakovací a udržovací lekce 
  Individuální lekce 

Zveme Vás do našeho flamenkového centra na 
intenzivní letní kurzy tance, kytary, zpěvu, rytmiky a 
tlesků s vynikajícími španělskými  umělci.  

Prožijte nabitý vzdělávací a kulturní týden v 
kouzelném prostředí Granady a pronikněte na chvíli 
do autentického flamenkového světa. 



                                                            LEKTOŘI

    Španēlský lektor – hlavní kurzy flamenkový tanec, technika 
    Jorge Sánchez El Pisao – flamenková kytara, rytmika a      
                                     tlesky + kytarový doprovod na kurzech 
    David Sorroche – flamenkový zpěv, jaleos 
    Alicia González – povídání s flamenkoložkou 
    Lucie Bevelaqua – opakovací kurz pro úroveñ Z a MP 
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					Z vlastní zkušenosti pro vás vybíráme    

   vynikající místní španělské umělce s  

   ohledem na jejich taneční a hudební umění  

   a jejich pedagogické kvality. Mnohdy    

   vybíráme po dohodě dle vašeho přání.
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C E N Y

    

KURZY  

FLAMENCO BAILE - choreografie (španělský lektor)             7,5h 120 eur/os. 
FLAMENCO BAILE - technika (španělský lektor)   5h  75 eur/os.	
PALMAS a COMPÁS       3h        40 eur/os. 
LENGUAJE FLAMENCO    teorie, didakIcký koncert 3h  50 eur/os. 
JORGE SÁNCHEZ “El Pisao”  flamenková kytara   7,5h  120 eur/os.  
DAVID SORROCHE    flamenkový zpěv, jaleos  3h.      45 eur/os.  
ALICIA GONZÁLEZ   povídání s flamenkoložkou  1h       10 eur/os. 	
OPAKOVACÍ LEKCE         1h 10 eur/os. 

    

																						LETENKA - aktuální orientační cena - srpen 2021  

Praha - Malaga - Praha (přímý let Smartwings)       cca 7 200 Kč / os. / tarif se zavazadlem 
Praha - Malaga - Praha (přímý let Ryanair)              cca 6 600 Kč / os. / tarif se zavazadlem 
Praha - Granada - Praha (s přestupem Vueling)     cca 10 000 Kč / os. / tarif se zavazadlem 

																									AUTOBUS  
Malaga - Granada      12-14 eur / 1 cesta     
Granada leIště - Granada centrum     2-3 eur / 1 cesta 
pozn. čtěte v sekci “PrakIcké informace”  výhody a nevýhody letu 
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P R O G R A M

    

Nejedná se o organizovaný zájezd.  
Pravidelně budou probíhat pouze lekce flamenkového 
tance, zpěvu, kytary atd. Program je volitelný, nicméně  
je plánovaný účelně za poznáním místního flamenkového  
prostředí a života, návštěvou flamenkových vystoupení, povídání  
o flamenku a studium flamenka přesahující hranice tanečních schopností tzn. 
rozšíření o souvislosti se zpěvem, kytarovým doprovodem, tlesky, flamenkovými 
pokřiky atd. Během pobytu vám budu k dispozici jako doprovod a aktivní 
poradce, který vás zasvětí do tajů místního života. Kromě výuky flamenkového 
tance je možné zapojit do poznávání místní impozantní prostředí, přírodu, 
pobyt na pláži a u moře okolí Granady a pohoří Sierra Nevady. 
Neorganizovaně na vlastní pěst anebo organizovaně v rámci plánovaných 
kondičních tréninků a společných vyjížděk na kole.

Lekce budou sestaveny dle rozsahu, který si zvolíte jako jednotlivec či skupina, ale v 
závislosti na místních podmínkách a možnostech. Časy i lekce se mohou pozměnit v 
závislosti na plánování disponibility lektorů a studia. Aktivní časy lekcí jsou mezi 10 - 
15h a 17 - 19h. Můžete si vybrat z jednotlivých nabízených aktivit anebo celý program.

NÁVRH LEKCÍ  (1 úroveñ / celý program = 7,5h choreografie, 5h technika, 3h palmas, 3h zpěv a 
jaleos, 3h teorie a struktura | cena této varianty  330 eur  / os.) 
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Praktické informace

    R Jak se přihlásím a zajistím si místo v kurzu?

Jaký kurz si mám vybrat a jaká je moje pokročilost ve Španělsku?

Jak se do Granady dostanu, kde koupím letenku a za kolik?

Kurzy jsou sestaveny vždy pro vaši pokročilost či pokročilost skupiny. Pokud 
neznám vaši pokročilost z mých kurzů, na základě informací, které mi 
prozradíte o své taneční zkušenosD vám s výběrem pomohu. Záleží také na 
Vaší zdatnosD… Nemáte-li žádnou zkušenost s flamenkem doporučuji max 2h 
denně.

🤔

Jak se přepravím z letiště k mému ubytování?

E-mailem na centroflamencogranada@gmail.com a  
uhrazením 50% z ceny kurzu – po přihlášení Vám  
zašleme instrukce a platební údaje. Stane-li se, že se nenaplní  
minimální počet pro uskutečnění kurzu, peníze Vám budou v plné výši vráceny! 
Nenaplní-li se kurzy z naší nabídky, můžeme vám vyhledat, po dohodě s vámi, 
kurz v jiné místní taneční škole.  
POZN. COVID informace: speciální podmínky a výjimky čtete níže

Počkejte na společný pokyn k nákupu letenky, který můžete provést např. na 
www.smartwings.com, www.ryanair.com nebo www.iberia.com.  
Nasměrujeme Vás na konkrétní let, který je aktuálně k dispozici. 
Cena letenky viz. sekce “CENY”.

V případě večerního příletu Smartwings ve 21:30 je nutné přenocovat 1 noc 
v Malaze a druhý den se přepravit autobusem do Granady. Pobyt je tak 
možné naplánovat na páteční či sobotní přílet a využít čas pro pobyt na pláži 
a do Granady se přesunout v neděli v podvečer, cesta trvá 1h 45min, kurzy 
začínají vždy v pondělí. V případě příletu Ryanair v dopoledních hodinách 
můžete jet autobusem do Granady přímo z leDště kdykoliv – autobus jezdí 
přibližně co hodinu. Dle Vaší zakoupené letenky Vám dám instrukce, co je ve 
Vašem případě nejlepší udělat.

http://www.smartwings.com
http://www.ryanair.com
http://www.iberia.com
mailto:centroflamencogranada@gmail.com
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Praktické informace

    Jak si zarezervuji ubytování, kde a za kolik?

  Jedu sám/sama….

Chci vzít sebou kamarádku, rodinu, partnera, děti…

Většina účastníků/účastnic cestuje sám/sama…takže na místě se můžete 
seznámit s ostatními. Je na Vás, jak a s kým svůj čas strávíte. Budu Vám však 
k dispozici a dozvíte se kam se můžete podívat, co navškvit a jak se zabavit. 

Vezměte sebou koho chcete, kamarádku přemluvte ať vyzkouší flamenco, 
děD během kurzů zabavíte s taknkem nebo přítelem a pobyt si můžete užít 
všichni společně… Hlídání děk bohužel není zajištěné. Samostatné větší děD 
mohou být Dše přítomny na kurzech nebo si hrát v paDu tanečního studia.

Jakmile budete mít zajištěné místo v kurzu a koupenou letenku, 
doporučuji provést rezervaci ubytování, kterého je nepřeberné množství. 
Nejvýhodnější nabídky různých apartmánů najdete  
na hnps://www.booking.com/s/34_6/42b62395 - nákupem přes tento 
odkaz získáte na Vaše ubytování 10% slevu. Upřesníme Vám lokalitu. 
Předběžně můžete hledat v oblasD centra (okolí Plaza Nueva a katedrály) 
a čásD Albayzín (okolí Paseo de los Tristes). 

https://www.booking.com/s/34_6/42b62395
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Praktické informace

    

Příroda… Hory…

Památky…a zajímavosti….

Moře…

Cyklo… a sport

Jídlo…

V každé restauraci dostanete k nápoji, zpravidla alkoholickému, 
tzv.“tapas” tj. malé jídlo, takže svačinka je zajištěna :-) Stačí si 
objednat např. místní oblíbený letní nápoj “Dnto de verano”, “clara 
con limón” nebo “caña”. Restaurace jsou otevřené v době snídaní 
cca 8 - 12h, v době obědů cca 13 - 16h a v době večeří od cca 20h.  

Granada má za humny Národní park Sierra Nevada a spoustu 
dalších přírodních parků kam se dostanete během krátké cesty (20 
minut) autem, autobusem, na kole… Doporučím vám kam se vydat 
na nezapomenutelný výlet… Hledejte inspiraci na instagramu 
@granadaparatusojos

Autem za 45 minut a autobusem za hodinku na pláži.  

se sem všechny nevejdou… Na místě vám doporučím co nesmíte 
opomenout navškvit. Vstupenky na Alhambru je nutné rezervovat 
3 měsíce dopředu, cena 14 eur/os., zašlu vám podrobný návod… 

Granada a okolí je jedním z nejoblíbenějších cyklisDckých rájů. Na 
místě je možné pronajmout velmi dobře vybavená kola a už jen stačí 
vybrat správný směr… 
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COVID informace

    
Během nestabilní situace COVID se 
plánuje nákup letenek a ubytování 
na poslední chvíli a kurzy se hradí 
až na místě. 

Aktuální cestovní informace jsou zveřejněny na
https://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/
covid_19/aktualni_podminky_vstupu_na_uzemi.html 
a u dopravce, se kterým budete cestovat. 
Aktualizují se každý týden. 

V současné době je cestování do Španělska volné bez 
povinnosti karantény a od 19.7. se nevyžaduje žádné  
potvrzení (potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/
antigenu, potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o 
prodělaném onemocnění covid-19). Pouze je nutné vyplnění 
elektronického sanitárního formuláře na www.spth.gob.es, 
kterým se vygeneruje QR kód pro vaši cestu.

    

Situace ve Španělsku je velmi pozitivní a 
život se vrací do normálu. Restaurace i 
obchody jsou otevřeny. Taneční lekce 
probíhají v rouškách, což se může do srpna 
změnit. Všechna místní opatření lze sledovat 
zde https://www.mapacovid.es/ a taktéž vás 
budeme o aktuálních změnách informovat.

https://www.mapacovid.es/
https://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/covid_19/aktualni_podminky_vstupu_na_uzemi.html
https://www.mzv.cz/madrid/cz/konzularni_informace/covid_19/aktualni_podminky_vstupu_na_uzemi.html
http://www.spth.gob.es/
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Z minulých ročníků
2017 - 2020
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www.centroflamencogranada.com

aktuální informace o našem centru a 
zajímavosti o flamenku 

SLEDUJTE

Centro Flamenco Granada 

Lucie Bevelaqua 

@centro_flamenco_granada 

@luciebevelaqua 

@granada_para_tus_ojos 

+34 659 962 534 

+420 777 039 069

centroflamencogranada@gmail.com 

lucie.bevelaqua@gmail.com

Napište nám!

Centro Flamenco Granada
Lucie Bevelaqua

mailto:centroflamencogranada@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=cut-LueuMLM
http://www.centroflamencogranada.com
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www.centroflamencogranada.com
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