
 

 

Občanské sdružení ALLA DANZA  

si Vás dovoluje pozvat na jedinečnou společenskou událost, a to 

 

 

888...   HHHIIISSSTTTOOORRRIIICCCKKKÝÝÝ   PPPLLLEEESSS   

AAALLLLLLAAA   DDDAAANNNZZZAAA   

v sobotu 22. listopadu 2014 

od 19 do 23 hodin 

 

 

v prostorách kulturního sálu Na Marjánce 

(Bělohorská 35/262, Praha 6 – Břevnov) 

 

 

Další ročník kostýmového plesu plného historické hudby a tanců 

s jedinečnou atmosférou a v jedinečném prostředí! 

http://www.alladanza.cz/


 

Pojďte se s námi podívat do časů dávno minulých a vyzkoušet si  

na vlastní kůži plesovou slavnost, kde hraje pouze dobová hudba,  

tančí se výhradně historické tance, které jsou přímo na místě 

vyučovány, a všichni jsou oblečeni v dobových kostýmech. 
 

≈ ≈ ≈ 

Letos vás půvabné, avšak nenáročné historické tance naučí  

Kateřina Klementová (roz. Doležalová).  

K tanci i poslechu zahrají libozvučné kapely  

Ludus Musicus a Fremitus Aetheris.  

Večerem svým neopakovatelným a osobitým způsobem provede 

Jaroslav „Červeňák“ Dolejší. 
 

≈ ≈ ≈ 

Po celou dobu akce platí kostýmová povinnost  

(stylizace od 9. do 19. století, včetně uniforem a krojů). 

Vhodné kostýmy je možno půjčit např. u agentury Merlet  

nebo v Barrandovském fundusu. 
 

≈ ≈ ≈ 

Historický ples se uskuteční v rekonstruovaném secesním sále  

Na Marjánce v Praze na Břevnově (přímo u zast. "Marjánka" tram. č. 22, 25 a 57), 

který poskytuje dostatečnou kapacitu (až 250 lidí!), disponuje 

klimatizací (výkonnou!) i 2 šatnami (nehlídanými!). Nabízí také bohaté 

občerstvení s možností využít služeb sousední restaurace. 
 

≈ ≈ ≈ 

Vstupenky za 250,- Kč lze rezervovat pouze písemně  

na info@alladanza.cz nejpozději do 21. 11. 2014. 

Rezervované vstupenky se vyzvedávají i platí až přímo na místě  

v den konání akce, a to od 18:00 do 18:45 hod. 

Nevyzvednuté rezervace budou od 18:45 hod. dány  

do volného prodeje za 300,- Kč. 
 

≈ ≈ ≈ 

 

Informace a podrobnosti podá za ALLA DANZA, o. s. 

Irena Navrkalová na tel.: 604 213 214 nebo e-mail: info@alladanza.cz. 
 

≈ ≈ ≈ 

TĚŠÍME SE NA VÁS!!! 

http://blog.rond.cz/rozcestnik/ucitele/katerina-dolezalova/
http://www.ludusmusicus.cz/
https://www.facebook.com/FremitusAetheris
http://www.pujcit-kostym.cz/
http://www.fundus.barrandov.cz/
http://www.namarjance.cz/
mailto:info@alladanza.cz
http://www.alladanza.cz/
mailto:info@alladanza.cz

