
Balet Cracovia Danza 
30-101, plac Na Groblach 7, 33-332 Kraków 

 

Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza” 

BALET DWORSKI CRACOVIA DANZA organizuje Festival Tańców Dworskich „Cracovia Danza”. 

Termin i miejsce: 
30 lipca do  6 sierpnia (Kraków: Rynek Główny, Barbakan, Pałac Biskupa Erazma Ciołka  Collegium Maius, Willa Decjusza, 
Nowodworek (I LO w Krakowie))    
 

18. Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza” odbędzie się w dniach  30 lipca – 6 sierpnia w Krakowie. Tegoroczna edycja, 

zatytułowana Na Dalekim Wschodzie, zwrócona będzie w stronę Azji. Jak zwykle do Krakowa przyjedzie międzynarodowe grono 

tancerzy, którzy wezmą udział w plenerowych spektaklach, pokazach oraz warsztatach tańców dawnych z całego świata. 

Motywem przewodnim festiwalu stanie się wachlarz, rekwizyt pełniący niezwykle ważną rolę w tańcach i choreografiach  

w różnych stylach i epokach.   Po raz pierwszy na festiwalu wystąpią koreańskie tancerki Chum-Sarang Arts Academy, które do 

Polski przyjadą z towarzyszeniem zespołu muzycznego Jeolla Samhyenyukak. Jang Tae Yun wraz ze swoimi uczennicami 

zaprezentuje tańce dworskie z dawnej Korei na otwarcie festiwalu w renesansowej Willi Decjusza oraz podczas widowiska Tańce 

tysiąca i jednej nocy, w sobotę 5 sierpnia na Rynku Głównym. W przedstawieniu na Rynku wystąpi też goszcząca  

w Krakowie już po raz kolejny Alaknanda Bose, mistrzyni indyjskiego tańca dworskiego kathak, wraz ze swoim zespołem Sanskriti. 

Drugiego finałowego wieczoru, 6 sierpnia, zobaczymy Tańczący wachlarz, spektakl w wykonaniu Baletu Cracovia Danza i 

zaproszonych artystów. Tegoroczna edycja festiwalu została zaplanowana niczym taneczna mapa Krakowa. W finałowy weekend 

(5-6 sierpnia) na Rynku Głównym dla publiczności przygotowana zostanie prawdziwa Fiesta di Danza. To tam będzie można 

zobaczyć nie tylko wielkie międzynarodowe widowiska, pokazy przygotowane przez uczestników warsztatów, przedstawienie 

zespołu-rezydenta, ale także wziąć udział w wielkim Balu dla publiczności (sobota, 5 sierpnia). Atrakcją       stanie się też zapewne 

występ słynnej grupy Sbandieratori z Ferrary, która wraz z muzykami z Rione Santo Spirito przedstawi niezwykły popis 

żonglowania flagami. Równocześnie przez całą sobotę i niedzielę w samym sercu tętniącego życiem miasta dzięki tańcom ożyją 

zabytki. Barbakan będzie miejscem Podróży z tańcem, w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka zobaczymy tańce Na dworze i w pałacu, 

a w Collegium Maius, najstarszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego, tańcem opowiedziane zostaną historie Od nauki do 

tańca. Minione epoki zostaną wyczarowane muzyką, kostiumami, a przede wszystkim kunsztem doskonałych tancerzy, m.in. 

Baletu Cracovia Danza czy mistrzyń tańców dworskich: Barbary Segal, Marie-Claire Bär Le Corre  

i Glorii Giordano.   Tytuł zespołu-rezydenta, będący wyróżnieniem dla młodych, zdolnych artystów, w tym roku został przyznany 

przez Romanę Agnel, dyrektora festiwalu, po raz pierwszy. Szansę na zaprezentowanie się szerokiej publiczności na Rynku 

Głównym otrzymał. Zespół Muzyki i Tańca Dawnego „La Danza Antica” z Lęborka, laureat tegorocznego Festiwalu „Schola 

Cantorum”.  Tradycyjnie już festiwalowi towarzyszą trwające 5 dni warsztaty, które w tym roku odbędą się pod hasłem Kraków 

tańczy. Około 200 uczestników z kraju i zagranicy weźmie udział w kursach prowadzonych przez mistrzów tańca z całego świata. 

Zajęcia będą odbywały się w budynku słynnego Nowodworka, czyli I Liceum Ogólnokształcącego, znajdującego się przy Placu 

Na Groblach. Kursy poprowadzą: Barbara Segal (taniec angielski, taniec barokowy), Marie-Claire Bär Le Corre (taniec francuski, 

warsztaty dla dzieci), Ana Yepes (taniec hiszpański), Gloria Giordano (taniec włoski), Alaknanda Bose (indyjski taniec Kathak), 

Jang Tae Yun (koreański taniec dworski) i Leszek Rembowski (dawny taniec polski). W programie znajdą się także warsztaty 

aktorskie. Zajęcia poświęcone komedii dell’arte poprowadzą Agnieszka Cianciara-Fröhlich i Jonathan Fröhlich, jedyni w Polsce 

aktorzy specjalizujący się w tym gatunku teatralnym. Natomiast Krzysztof Antkowiak, tancerz Baletu Cracovia Danza, zdradzi 

swoim kursantom tajniki sztuki pantomimy. Ponadto przez cały tydzień będzie można oglądać wieczorne pokazy wykładowców 

na dziedzińcu Pałacu Biskupa Erazma Ciołka.  

 
Zapisy na warsztaty trwają do 10 lipca.  Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza” to jedyne tego typu wydarzenie w Polsce 
i unikatowe na skalę światową. Co roku skupia latem w Krakowie mistrzów tańca historycznego oraz liczne zespoły specjalizujące 
się w tańcu dawnym z całego świata. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwalu jest Romana Agnel.   
 

Warsztaty skierowane są do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
 

Zapisy:  
Gwarancja miejsca w grupie przy zapisie do 10 lipca . Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty zaliczki przesyłane pocztą bądź 
drogą mailową na adres: ardentesole@ardentesole.art.pl do 10.07.2017  
 
Więcej informacji: 
http://cracoviadanza.pl/festiwal/aktualnosc/78 
 
Odpłatność: 

Wstęp na wszystkie spektakle i pokazy jest WOLNY     

 

Koszt uczestnictwa w warsztatach:  

Cena regularna jednego kursu: 290 PLN   

Cena regularna zajęć dla dzieci: 180 PLN     

 

mailto:ardentesole@ardentesole.art.pl
http://cracoviadanza.pl/festiwal/aktualnosc/78


CENA ULGOWA:   

1. Osoby zapisujące się na 3 kursy i więcej   

2. Osoby uczestniczące w warsztatach po raz trzeci i więcej  płacą za jeden kurs tylko 200 PLN, a za zajęcia dla dzieci 160 PLNW 

RAMACH KURSU:  - pięciodniowe warsztaty  - wieczorne koncerty, pokazy i wykłady  - konsultacje z ekspertami - przynależność 

do zespołu warsztatowego, a wraz z nim udział w prezentacjach, koncertach i pokazach na scenach ustawionych w zabytkowych 

miejscach Krakowa  - dyplom uczestnictwa i pamiątkowe zdjęcie  - bezpłatny wstęp na spektakle biletowane  

 

ZALICZKA:   

Zaliczka za udział w warsztatach wynosi 200 PLN/osobę (płatna do 10.07.2017r.)  Druga część wpłaty za udział w warsztatach 

płatna przelewem lub gotówką bezpośrednio przed rozpoczęciem warsztatów. Istnieje również możliwość wpłaty za całość 

warsztatów.     

 

KONTO, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT W PLN:  74 8589 0006 0000 0011 0044 0002  Bank Spółdzielczy 

Rzemiosła w Krakowie  Fundacja „Ardente Sole”  al. Krasińskiego 20/9  30-101 Kraków  W tytule: „Opłata za warsztaty: imię  

i nazwisko uczestnika warsztatów”. 

 

Kontakt: 

www.cracoviadanza.pl 
www.cracoviadanza.pl/festiwal 
Tel: +48 12 421 08 36,  +48 12 429 58 80 
 

http://www.cracoviadanza.pl/
http://www.cracoviadanza.pl/festiwal

