
Workshopy Bohatiera z Maglovca 

 

Zámerom workshopov, ktoré sa uskutočnili v septembri 2021, bolo 

preniesť dobové umenie aj na iné miesta, akým je Kapušiansky hrad 

a priblížiť atmosféru stredoveku prostredníctvom poľsko-slovenských 

lektorov účastníkom workshopov bubnovania, žonglovania a divadelného 

workshopu. 

 

Workshop bubnovania 8.9.2021 

 

Workshop viedli poľský lektor Slawomir Porebsky vystupujúci pod prezývkou Rodriguez 

(pripravil inštruktážne videá) a lektori zo Spolku šarišských šermiarov SARUS.  

Poľský lektor Slawomir Porebski - multiinštrumentalista vytvoril 10 lekcií - videonahrávok, 

ktoré boli na workshope spustené videoprojekciou. Účastníkov workshopu previedol hudbou 

všetkých kontinentov, ukázal rôzne rytmy pri bubnovaní a na záver vytvoril rytmus pre dobovú 

nahrávku. Informáciu o projekte prezentoval aj na videonahrávkach. Videonahrávky sa 

sprístupnia na youtube kanáli obce Kapušany. 

 

Videonahrávky sa počas workshopu zastavovali na určených miestach na preklad do slovenčiny 

(text bol ľahko zrozumiteľný pre slovenských lektorov) a následne slovenskí lektori zo Spolku 

šarišských šermiarov SARUS s účastníkmi precvičovali jednotlivé úkony. 

Účastníci workshopu si odniesli z workshopu množstvo pozitívnych zážitkov. Ocenili 

„nezvyčajnú“ aktivitu v obci Kapušany. Inštruktážne videá si žiadali poskytnúť aj pre 

Súkromnú základnú umeleckú školu v Kapušanoch. Veríme, že sa nám takéto podujatie ešte 

podarí zopakovať. 

 

Fotodokumentácia je prístupná na linku:  

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4170655493033280&id=74610616548

8247 

12.9.2021 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4170655493033280&id=746106165488247
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4170655493033280&id=746106165488247


 

Workshop žonglovania 9.9.2021 

 

Ako si mohli ľudia spestriť život na stredovekých hradoch a miestach v slovensko-poľskom 

pohraničí? Napríklad aj žonglovaním. To si vyskúšali účastníci workshopu žonglovania v 

Kultúrnom dome v Kapušanoch dňa 9.9.2021.  Poľskí lektori Patrycja i Bartek (žongléri, 

ohňová šou) -vytvorili inštruktážne lekcie na žonglovanie s palicou a poi. Videá boli 

prezentované formou ukážky jednotlivých trikov a spomalených záberov na vysvetlenie 

jednotlivých trikov. Slovenskí lektori s účastníkmi precvičovali jednotlivé úkony. Workshop 

prispôsobili veku účastníkov (prevažne do 10 rokov) a učili aj základy žonglovania s 

loptičkami. 

 
Fotogaléria je dostupná na tomto Linku: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4170675159697980&id=746106165

488247 

12.9.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Obec-Kapu%C5%A1any-746106165488247/photos/pcb.4170655493033280/4170644059701090/?__cft__%5b0%5d=AZW-wu1x8-QVwOgDSgXcJYY9F6f9cE6OzVsW0nkOObKcFPaYEpEyre-sWvi6pXE9mSmQAdc6m8FJ7DGUAxAvDi7BDzxv12DRBJdC9z_1l3Su_ATUHeclHLHbXPfqWTMJQ6W5zwkmqIJQPiABGnT0LxJGJ0vOhTbzhrqYsP6EvBfpDph6NRhVFLYgad1SCOmrOTM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Obec-Kapu%C5%A1any-746106165488247/photos/pcb.4170655493033280/4170644059701090/?__cft__%5b0%5d=AZW-wu1x8-QVwOgDSgXcJYY9F6f9cE6OzVsW0nkOObKcFPaYEpEyre-sWvi6pXE9mSmQAdc6m8FJ7DGUAxAvDi7BDzxv12DRBJdC9z_1l3Su_ATUHeclHLHbXPfqWTMJQ6W5zwkmqIJQPiABGnT0LxJGJ0vOhTbzhrqYsP6EvBfpDph6NRhVFLYgad1SCOmrOTM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4170675159697980&id=746106165488247
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4170675159697980&id=746106165488247


Divadelný workshop 22.9.2021 

 

Divadlo je jedným z najstarších druhov umení. Ako mohlo vyzerať divadlo v stredoveku? To 

si vyskúšali účastníci workshopu divadla v Kultúrnom dome v Kapušanoch dňa 22.9.2021 pod 

vedením poľského lektora Konrada Michalaka prostredníctvom inštruktážnych videí a 

lektorovania Irenky Kasalovej (riaditeľky SZUŠ Kapušany a členky OZ Na doske). 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4224087567690072&id=74610616548

8247 

29.9.2021 

Workshopy sa realizovali v rámci projektu Bohatier z Maglovca, program: Interreg Poľsko-

Slovensko, číslo projektu: INT/EK/PO/1/III/A/0245. 

 

Kapušany 30.9.2021 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4224087567690072&id=746106165488247
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4224087567690072&id=746106165488247

