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Výroční zpráva za rok 2017 



Oficiálně byla činnost spolku Taneční studio Light registrovaná 24. 6. 1997 
(a to po několika letech aktivní činnosti souboru v divadle Akcent). 

Profesionální činnost Taneční studio Light si oficiálně registrovalo  
jako svoji další aktivitu v roce 2010  

(a to po dvou letech profesionální tvorby při divadle Ponec ve sdružení Tanec Praha). 
Od počátku je předsedkyní, hlavní pedagožkou, produkční  
a tvůrkyní neprofesionálních a profesionálních inscenací  

Tanečního studia Light MgA Lenka Tretiagová. 

Taneční studio Light má za sebou dlouhou cestu, které dala směr osobnost Lenky 
Tretiagové, jejích uměleckých přátel a již dospělých absolventů studia. 
Dvacet let je dlouhá doba. Soubor se pozvolna stal velkou rodinou, ze které vylétávají 
dospívající ptáčata a vracejí se zralí dospělí umělci ochotní předat své zkušenosti stále 
přibývajícím novým dětem. 

Jednou někdo napsal, že 
Taneční studio Light je jakýsi 
skanzen mezilidských vztahů, 
Foglarových ideálů a splněných 
dětských přání. Jak pro koho – 
ale pro ty, kdo si Taneční 
studio Light vybrali jako svojí 
svobodnou filozofii, to do jisté 
míry platí. Jistoty, otevřené 
zázemí, společné sdílení a 
cestování, nenahraditelní 
kamarádi a umělecká 
seberealizace patří pro určitou 
skupinu lidí k hlavním 
hodnotám této komunity. 



Samozřejmě pochybnosti, přešlapy 
a chyby jsou nedílnou součástí 
všeho, co je cenné a jedinečné na 
Tanečním studiu Light, které víc než 
dvacet let hledá dobré cesty pro 
svoje umělecké a obecně lidské 
směřování. 
Tisíce spokojených dětí prošlo od 
roku 1997 pravidelnou tanečně 
divadelní přípravou, stovky dětí se 
prosadilo v choreografiích a 
inscenacích Tanečního studia Light 
na národních a mezinárodních 
přehlídkách, desítky vynikajících 
lektorů se podílelo na výuce dětí. 
Hlavním rysem Tanečního studia 
Light je výjimečná komunitní 
činnost více než sta dětí ročně. 
Kromě pravidelné umělecké 
přípravy se děti účastní mnoha 
souvisejících akcí – zejména 
uměleckých soustředění, soutěží, 
mezinárodní reprezentace a 
spolupráce. Ale také četných 
výjezdů skupin do přírody, vždy 
zaměřených na atraktivní sportovní 
aktivity – jako je jízda na koních, 
plachtění, lezení po skalách a 
vysokohorská turistika, táboření 

atd. Nejtalentovanější děti a 
studenti se souborem tráví svůj 
volný čas kromě tréninků, 
soustředění a vystoupení také 
cestováním po světě (Evropa, Asie, 
Amerika) a pečují o své zahraniční 
hosty. Některé děti se podílejí na 
tvorbě a interpretaci profesionálních 
inscenací Tanečního studia Light a 
pravidelně spolupracují s předními 
tanečníky a dalšími umělci české i 
mezinárodní scény. 
Taneční studio Light tak propojuje 
uměleckou výchovu a vzdělání dětí 
a mládeže s cennými sociálními 
aspekty (zejména pozitivní 

vzájemné vztahy, konstruktivní skupinová spolupráce, empatie, samostatnost, kritické 
myšlení) a s profesionálním uměním vysoké kvality. V neposlední řadě vede děti k vynikající 
fyzické kondici, psychické odolnosti a zdravému sebevědomí. 
První absolventi souboru jsou již dospělí a mnoho z nich se prosadilo na současné taneční a 
divadelní scéně a sbírá prestižní umělecká ocenění (např. Štěpán Tretiag s projektem 
Pomezí). Pro Taneční studio Light je malým zázrakem, že se mladí umělci vracejí do spolku 
jako partneři dětí na scéně, lektoři, tvůrci a průvodci mladších kamarádů. 



Aktuálním cílem činnosti Tanečního studia Light je najít nové impulsy a výzvy k 
další tvorbě, aniž by se poztrácela těžce nabytá profesionalita vedení a praxe 
Tanečního studia Light.  

Nová neprofesionální tvorba a reprízy Tanečního studia Light 
v roce 2017 

Všichni členové Tanečního studia Light pravidelně prezentují výsledky své práce na veřejných 
představeních, soutěžích a přehlídkách. Nejmladší předškoláci každoročně vytvoří dvě až tři 
hravé choreo-
grafie respek-
tující možnosti 
nejmladších 
dětí.  
Mladší školní 
děti v roce 
2017 zaujaly 
diváky zejména 
vtipnými cho-
rografiemi 
Maličká su a 
Zajíček, za 
které získaly 
ocenění. Celý 
soubor se po-
staral při náv-
štěvě souboru 
z USA v Praze 
o neopakovatelný zážitek, když v průjezdu divadla zatančilo americkou čtverylku Square 
medley naráz 48 tanečníků.  
 



Mladší soubor vytvořil 
vynikající poetickou 
inscenaci Střípky 
z putování Pitrýska 
podle knihy Ludvíka 
Aškenázyho. Inscenace 
získala skvělé recenze 
odborníků i velký ohlas 
diváků při postupech 
soutěžními koly na 
celostátní přehlídku Dětská 
scéna a na další festivaly. 
Starší soubor vytvořil 
krásnou inscenaci Děti lví 
srdce, inspirovanou 
knihou Astrid Lindgrenové. 
Na tvorbě bylo jedinečné, 
že děti jednotlivé situace, 
kouzelnou scénografii a 
živou hudbu vymyslely a 
interpretovaly zcela 
samostatně. Inscenace 
získala nominaci na 
největší přehlídku ne-
profesionálních divadel – 
Jiráskův Hronov. Soubor si 
také připravil Divadlo 
Sebou (Divse) – 
reprezentační představení 
tanečního divadla v 
angličtině + pásmo 

temperamentních a pre-
cizně interpretovaných 
lidových tanců. Inscenace 
se hrála na turné v USA, 
na festivalu ve Skotsku a 
zahajovala mezinárodní 
konferenci asociace Hands 
On! International Asso-
ciation of Children in 
Museums v Techmanii 
v Plzni. 
V průběhu roku 2017 děti 
také reprízovaly své starší 
úspěšné inscenace Pun-
tíkáři a Jola. 
V roce 2017 děti 
Tanečního studia Light 

odehrály (kromě uvedení drobných choreografií) celkem dvacet jedna neprofesionálních 
inscenací -  osm repríz inscenace Děti lví srdce, šest repríz inscenace Střípky z putování 
Pitrýska, šest repríz JOLY, třináct repríz Divse a dvě reprízy inscenace Puntíkáři.  
 



Tanečně divadelní projekty komunitního charakteru 
Nečekanou vlnu solidarity přinesla souboru cesta hlavního hrdiny inscenace JOLA domů 
(projekt s názvem Nga Kampa la čače), do odlehlé vesnice Kargyak vysoko v Himalájích. 
Na cestu Odzerovi a dalším 
tanečníkům nemalou částkou 
přispěli diváci, přátelé, umělci i 
docela neznámí lidé na serveru 
HITHIT, v rámci benefičního 
víkendu a částečným vý-
dělkem z fotbalového utkání 
umělců se sportovci. Díky 
sesbíraným financím se 
podařilo Odzerovi vyhledat a 
navštívit během náročné cesty 
všechny své sourozence a 
rodiče roztroušené mezi Lehem 
a Manali v údolí Zanskar. Navíc 
soubor pracoval s místními 
dětmi na zapojení do inscenace 
JOLA a zahrál ji na místních 
festivalech. 
Taneční studio Light také 
pokračovalo v projektu za-
měřeném na pomoc dětem, 
vyrovnávajícím se z nás-
ledků nemocí a úrazů, a 
uvedlo pro ně sérii inscenací 
JOLA a Děti lví srdce ve Studiu 
ALTA v Praze. 
Veselý komunitní víkend 
interaktivních inscenací a dílen 
s názvem Vyčaruj si neděli 
Taneční studio Light nabídlo 
rodinám s dětmi v průběhu 
podzimu 2017. Inscenace 
Hodně malá čarodějnice a 
Krabat, inspirované příběhy 
Otfrieda Preusslera, potěšily 
nejmenší i dospívající diváky. 
Ekologické vzdělávání na-
bízí již tradičně Taneční studio 
Light formou interaktivní 
inscence Putování ve větvích, 
ve které zastaly hlavní role 
malé děti ze souboru. 
Vrcholem činnosti Tanečního 
studia Light je festival ko-
munitního divadla Partitura, 
který po deset dní nabídl rodinám s dětmi bohatý interaktivní kulturní program. 

 
 



Umělecké úspěchy jednotlivých členů Tanečního studia Light 
Skvěle připravení dětští interpreti Tanečního studia Light jsou vyhledávaní a obsazovaní 
režiséry filmů (např. Linda Votrubová v hlavní roli filmu Modrý tygr, Johana Fiřtová 
v pohádce Nejkrásnější princezna a další - v roce 2017 Vít Gajdoš v hlavní roli filmu Kauza 
metanol). Děti mají mnoho rolí v profesionálních inscenacích Tanečního studia Light 
(hlavní role v roce 2017 Emma Vorlová, Adam Solar, Johana Fiřtová, David Králík, Martin 
Lerch, Odzer Stanzin, Matěj Kučera, Lenka Nahodilová) a jsou obsazované i dalšími 
uměleckými tělesy (např. uspěli v konkurzu do inscenace Nová Atlantida v Národním 
divadle v roce 2017 hned čtyři členové Tanenčního studia Light – Adam Solar, Egon Voříšek, 
Anežka Novotná a Vít Gajdoš), v oceněné profesionální inscenaci Proces Dory Hoštové 
tančilo v roce 2017 deset členů ve věku od 12 do 20 let. Odzer Stanzin se svými kamarády 
byl častým hostem televizních a rozhlasových reportáží.  Děti a studenti Tanečního 
studia Light každoročně mají 99% úspěšnost na přijímacích zkouškách na střední a 
vysoké umělecké školy (aktuálně uspěli Lenka Nahodilová, Kateřina Molíková, Odzer 
Stanzin, Ondřej Zavřel, Viktorie Budinská a Magdaléna Mihalčiková). Nejstarší členové 
Tanečního studia Light již samostatně vedou workshopy na vybraných přehlídkách a 
festivalech (David Králík, Lenka Nahodilová a Anna Tretiagová - Struny dětem, Děti-
výchova-divadlo, Partitura a další). Absolventi Tanečního studia Light vychovávají své 
souborové následníky a obohacují tak činnost souboru – zejména Štěpán Tretiag 
(imerzivní divadlo), David Králík (taneční techniky), Anna Tretiagová (hudební tvorba) a další. 

Úspěchy Tanečního studia Light na poli neprofesionálního tance 
a divadla v ČR 
K nejvýraznějším úspěchům spolku patří nominace a účast dětí a studentů na národních a 
mezinárodních přehlídkách a festivalech. 
V roce 2017 získaly nominace na celostátní přehlídku Dětská scéna inscenace „Střípky 
z putování Pitrýska“ a „Děti lví srdce“ (přehlídky se zúčastnily děti s inscenací „Střípky 
z putování Pitrýska“). Na národní přehlídku Jiráskův Hronov byla přizvaná inscenace „Děti 



lví srdce“ a taneční pásmo 
„Divadlo Sebou“, festival 
Menteatrál obohatila s velkým 
úspěchem inscenace „Děti lví 
srdce“ v kostele Panny Marie 
nanebevzaté. Představení „Stříp-
ky z  putování Pitrýska“ 
reprezentovaly soubor na pře-
hlídce Děti-výchova-divadlo. 
Choreografie „Maličká su“ 
získala ocenění na přehlídce 
současného tance Středních 
Čech.  
Inscenace „Divadlo Sebou“ a 

„Maličká su“ zahájily me-
zinárodní konferenci Hands On 
- International Association 
of Children in Museums 
v Techmanii v Plzni. 
„Střípky z putování Pitrýska“ 
uvedl soubor na festivalu 
Knihex v Altě. 
Inscenace „Divadlo sebou“, 
„Děti lví srdce“, „Střípky 
z putování Pitrýska“, „JOLA“ a 
choreografie „Square medley“, 
„Maličká su“ a další byly 
uvedeny na sedmém ročníku 
pražského festivalu Partitura. 

 
Mezinárodní úspěchy Tanečního studia Light  
Taneční studio Light uskutečnilo v roce 2017 řadu úspěšných mezinárodních projektů. Děti se 
seznámily s jinými kul-turami, posílily svoji jazykovou komunikaci a vybavenost a díky osobní 
zkušenosti si udělaly vlastní názor na aktuální dění ve světě.  



V červnu soubor hostil 
v Praze umělecké tě-leso 
Blue Lake z USA a mladí 
umělci společně uskutečnili 
řadu work-shopů a společných 
představení. V červenci šest 
členů souboru uskutečnilo 
neuvěřitelné putování do 
Malého Tibetu, kde se jim 
spolu s místními dětmi 
podařilo uvést inscenaci 
„JOLA“ na festivalech 
v údolí Zanskar v Indii.  
V srpnu soubor vycestoval na 
prestižní Aberdeen Inter-
national Youth Festival 
2017 ve Skotsku, kde 
s ohromným úspěchem uvedl 
neprofesionální inscenace 
JOLA a Divadlo Sebou a 
zúčastnil se nabízených 
workshopů. 
V srpnu se 24 dětí a studentů 
vydalo na již druhé turné ve 
státech New York, Mi-
chigan a Indiana v USA, 
v rámci kterého zrealizovalo 
řadu tanečních workshopů a 
uvedlo v angličtině oceňované 
„Divadlo Sebou“ i dynamickou 
choreografii Square medley ve 
městech New York, Unionville-
Sebewaing a Linden/ Mi-

chigan, Oxford, Indiana.  
V září soubor uskutečnil týdenní spolupráci s umě-leckým souborem Tanz Theater Laborinth 
v Ně-mecku, kde společně uvedl inscenaci Krabat v divadle E-Wekr Eschwege. 
V říjnu děti Tanečního studia Light spolu s několika absolventy a profesionálními tanečníky 
vyrazily do Vídně v Rakousku, kde se zúčastnily týdenních tanečních workshopů 
v rámci projektu Living Realites. 
V říjnu soubor zahájil mezinárodní konferenci asociace Hands On - International 
Association of Children in Museums v Techmanii v Plzni. 
Zahraniční projekty souboru vyvrcholily na festivalu Partitura, kde se zahraniční práce 
souboru prezentovala spolu se zahraničními partnery. 

 
Mimopražské akce Tanečního studia Light v roce 2017 
Specifickým rysem neprofesionální činnosti Tanečního studia Light je široká nabídka 
zájmových aktivit pro děti a mládež. K nim patří prázdninové a víkendové pobyty dětí 
v přírodě se sportovním zaměřením nebo výjezdy mimo Prahu s vytypovanými kulturními cíli. 
Pobyty na Orlické přehradě s výukou základů plachtění patří k nejoblíbenějším akcím, 
které se konaly i v roce 2017.  
Stejně tradiční a dětmi vyhledávané jsou pobyty ve stájích Štětice spojené s rekreační 
jízdou na koních. 



Výjimečnou prázdninovou akcí byly přípravy inscenace Děti lví srdce vrcholící inscenováním 
v kostele v Neratově v Orlických horách. Součástí pobytu byla turistika, plavání a základy 
filmové tvorby klipů. 
V roce 2017 se uskutečnila série 
víkendových soustředění a pobyt 
na přehlídkách a soutěžích (Kytlice 
v lednu, Hajnice v dubnu, Orlík a 
Chřenovice v květnu, Svitavy a Jelení 
v červnu, Neratov v červenci, Jiráskův 
Hronov srpnu, Plzeň v říjnu, Štětice v 
listopadu, Písek v prosinci atd.) 
Dvacetiletá činnost Tanečního 
studia se úctyhodně rozrůstá. 
Produkční tým, děti, studenti, 
jejich rodiče i odborná veřejnost 
kladně hodnotí dlouholeté 
zkušenosti spolku. Produkce 
souboru se snaží účelně plánovat 
činnost Tanečního studia Light a zajistit dobré podmínky pro realizaci všech 
projektů tak, aby se z aktivit nevytratilo potěšení všech zúčastněných. 
 

Workshopy vedené Tanečním 
studiem Light  
Jedinečná metodika tanečně divadelní výchovy 
souboru je vyhledávanou inspirací pedagogů i 
náplní dílen pro děti a mládež v rámci festivalů, 
přehlídek a dalších příležitostí. Inscenace JOLA 
prezentovala dílnu v rámci projektu Tanec o 
přestávkách na ZŠ Cimburkova, Taneční 
studio Light vedlo dílny na tuzemských 
festivalech Struny dětem, Děti-divadlo-
výchova, Partitura, Noc divadel a dalších. 



 
 

Finanční podpora neprofesionální činnosti 
Tanečního studia Light v roce 2017 

 

 
 
 
 
 

Hlavní město Praha 

MK ČR 

MČ Praha 5 

MČ Praha 7 

Nadace Život umělce 

Česko-německý fond budoucnosti 
 

 
 
 
 

Poděkování za realizaci projektů 
ZUŠ Na Popelce v Praze 5, 

Studiu ALTA, 
zahraničním partnerům jednotlivých projektů, 

Nadaci Cesta ke vzdělání za finanční podporu reprezentace studentů, 
lektorům, profesionálním umělcům a spolutvůrcům inscenací, 

rodičům dětí a studentů Tanečního studia Light, 
divákům, produkčním, paní účetní TS Light, 

organizátorům festivalů a přehlídek, 
divadelním technikům  

a všem neviditelným pracovníkům divadel a festivalů 
a panu školníkovi nezištně pečujícímu o naše pohodlí při práci na Klikovce 

 



Dvacet let od založení spolku v bodech 
 

Přehled neprofesionální inscenační tvorby Tanečního studia Light  

pod vedením Lenky Tretiagové od roku 2003 
1. Hra na Marii /scénář, režie, choreografie, pedagogické 

vedení Lenka Tretiagová 
Koláž lidových tanců a veršů měla premiéru v roce 2003. 

Představení s dětmi a studenty Tanečního studia Light vzniklo v 

rámci projektu, jehož cílem bylo přiblížit dětem od 5 do 15 let 

české lidové tradice. Výsledné představení bylo absolventskou 

prací L. Tretiagové na DAMU, otevíralo Mezinárodní festival 

TANEC PRAHA 2004 v divadle Ponec, projekt vyvrcholil reprízami 

v českých a bavorských skanzenech. 

Další spolupráce Jitka Teplá, Martin Kukučka a Radana Kodetová 

Hlavní role Štěpán Tretiag, Adéla Taušová, Kryštof Krása 

2. Vánoční zastavení /scénář, režie, choreografie, 
pedagogické vedení Lenka Tretiagová 

Koláž lidových textů, písní a tanců inspirovaných zimními lidovými 

tradicemi měla premiéru v roce 2004 v divadle Ponec. Inscenace 

vznikla jako volné pokračování Hry na Marii. 

1. Francínek a Evelínka /scénář, režie, choreografie, 
pedagogické vedení Lenka  

Tretiagová, dramaturgická a režijní spolupráce Štěpán Pácl. 

Taneční divadlo na motivy knihy Františka Nepila mělo premiéru 

v červnu 2005, v zahradách Bertramky. Představení dětí a 

studentů Tanečního studia Light (6 – 16 let) vzniklo jako 

vyvrcholení mezinárodního projektu, jehož cílem bylo obohatit 

živý český jazyk krajanů v Banátu. Inscenace se, kromě českých 

vesnic v Rumunsku, hrála na Mezinárodním festivalu českých 

krajanů v Gerniku, byla vybrána na celostátní divadelní přehlídku 

Dětská scéna v Trutnově a reprízovala se obohacena interaktivním 

programem pro základní školy jako školní představení v divadle 

Ponec. 

Hlavní role Štěpán Tretiag a Adéla Taušová 

3. Ronja, dcera loupežníka /scénář, režie, choreografie, 
pedagogické vedení Lenka 

Tretiagová, dramaturgická a režijní spolupráce Štěpán Pácl, 

choreografie Eva Kukučková, hudba Marek Doubrava 

Taneční divadlo na motivy románu Astrid Lindgrenové mělo 
premiéru v květnu 2006 v divadle Ponec. Představení dětí a 
studentů Tanečního studia Light (6 - 18 let) vzniklo na základě 
spolupráce se školami a skanzeny v Norsku. Smyslem projektu 
byla osobní možnost pedagogů, dětí a studentů z Prahy inspirovat 
se skandinávskými projekty, jejichž cílem je tanec (a umění 
vůbec) dostat do škol jako součást povinného vzdělávání. 
Představení bylo nominováno na celostátní přehlídku Dětská scéna 
v Trutnově, opakovaně se hrálo jako interaktivní školní 
představení v divadle Ponec, reprezentovalo českou kulturu na 
Mezinárodních festivalech v Norsku, Rumunsku a Srbsku.  
Hlavní role Štěpán a Tereza Tretiagovi, Ondřej a Matěj Růžickovi, 
Adéla a Michaela Taušovi. 

4. O Uršule /scénář, režie, choreografie, pedagogické 
vedení Lenka Tretiagová 



Taneční drobnička dětí Dětského studia při divadle Ponec, 

premiérovaná v prosinci 2006 v divadle Ponec, vznikla pro 

malé začátečníky s respektem k jejich možnostech a 

schopnostem. Inscenace byla inspirovaná textem Zdeňka 

Šmída. Po nominaci na národní přehlídku Dětská scéna se 

představení hrálo ve spolupráci s tanečnicí Leou Čapkovou na 

Tanci Praha 2007. 

Hlavní role Tereza Tretiagová a David Králík. 

5. Velké vyhlídky /scénář, režie, pedagogické vedení 
Lenka Tretiagová, choreografie Kateřina Feitová, 
hudba Marek Doubrava 

Taneční divadlo na motivy povídky Woodyho Allena mělo 
premiéru v červnu 2007, na stadionu Nikolajka v Praze. 
Představení starších studentů Tanečního studia Light využilo 
humoru autora předlohy, talentu hudebního tvůrce Marka 
Doubravy a v žánru swingového muzikálu oslovilo především 
dospívající mládež. Představení bylo vybráno na Národní 
přehlídku Otevřeno v Kolíně a na Národní přehlídku 
studentských divadel v Bechyni, na Mezinárodní festivaly v 
Rumunsku, Srbsku a na Ukrajině, reprízovalo se jako 
interaktivní představení pro vyšší stupně škol v divadle Ponec a 
tamtéž v rámci festivalu Tanec dětem 2008. Představení bylo 
obnoveno pro festival ve Skotsku v roce 2012 a úspěšně se 
prezentovalo na mnoha dalších mezinárodních festivalech a 
v ČR a ve Francii. 
Hlavní role Štěpán Tretiag, Bára Helebrantová/Tereza 
Tretiagová, Sebastián Vích, Jiřina Krásová, Tomáš 
Staněk/David Králík 

6. Chůva /scénář, režie, pedagogické vedení Lenka 
Tretiagová, choreografická spolupráce 

Ondřej Lipovský. 

Taneční divadlo na motivy další povídky Woodyho Allena mělo 
premiéru v prosinci 2007 v divadle Ponec a volně navázalo 
jako pokračování na předešlou inscenaci dospívajících dětí a 
studentů, lačnících po swingovém tančení. 
Hlavní role Ondřej Lipovský a Tereza Tretiagová 

7. Poslední trpaslík /scénář, režie, choreografie, 
pedagogické vedení Lenka Tretiagová 

Představení Dětského studia divadla Ponec volně navázalo na 
svoji předešlou inscenaci a motivovalo se dalším příběhem 
Zdeňka Šmída. Děti si vyzkoušely spolupráci s profesionálním 
umělcem Ondřejem Lipovským. Inscenace měla premiéru 
v prosinci 2007 v divadle Ponec. 
Hlavní role David Králík a Ondřej Lipovský 

8. Kdy víly přestávají čarovat /scénář, režie, 
choreografie, pedagogické vedení Lenka 

Tretiagová, Štěpán Tretiag, Ondřej Lipovský. 

Tanečně - divadelní představení na motivy povídky Zdeňka 
Šmída mělo premiéru v březnu 2008 v Eibenthalu 
v Rumunském Banátu. 
Představení vzniklo v rámci projektu s krajanskými dětmi v 
horské vesnici Eibenthal v Rumunsku. Smyslem projektu bylo 
posílit sebevědomí dětí, jejich češtinu a vztah ke kořenům, ze 
kterých předci dětí pocházely. Představení bylo uvedeno na 
Mezinárodním festivalu TANEC PRAHA 2008 v divadle Ponec, v 
divadle Barka v Brně a na mnoha festivalech v Rumunsku. 
Hlavní role Štěpán Tretiag a Hermína Marie Havlíčková 

9. Milá sedmi loupežníků /scénář, režie, 

choreografie, pedagogické vedení Lenka Tretiagová. 
Taneční divadlo na motivy básně Viktora Dyka, premiéra v 
srpnu 2008 v Koločavaě, Ukrajina. Představení dětí a 
studentů Tanečního studia Light a rusínských dětí z horské 



vesnice Rička na Zakarpatské Ukrajině vzniklo v rámci projektu, 

který se snažil potlačit předsudky dětí, mládeže i dospělých z 
Prahy o obyvatelích Ukrajiny a nabídl dětem plnohodnotnou 
spolupráci, respektující tradice obou zemí. Představení bylo 
uvedeno na folklorních festivalech na Siniviru a v Koločavě na 
Ukrajině a na festivalu Tanec dětem (v rámci Mezinárodního 
festivalu TANEC PRAHA 2009). 
Hlavní role Barbora Beranová a Olexand Hyčka 

10. Barborka a cucavé bonbony /scénář, režie, 
choreografie, pedagogické vedení Lenka  

Tretiagová. 

Pohybová inscenace starších dětí Dětského studia divadla 
Ponec měla premiéru v prosinci 2008 v divadle Ponec. 
Představení inspirované pohádkou Miloše Macourka se hrálo na 
národní přehlídce Dětská scéna 2009 a na festivalu Tanec 

dětem 2009.  
Hlavní role Veronika Volejníková 

11. Kryštůfek v mixeru /scénář, režie, choreografie, 
pedagogické vedení Lenka Tretiagová 

Pohybová inscenace, inspirovaná pohádkou Miloše Macourka, 
měla premiéru v březnu 2009 v divadle Ponec a vznikla jako 
příležitost pro nejmladší děti Dětského studia divadla Ponec 
vyzkoušet si inscenační práci. 
Hlavní role Anna Tretiagová a Martin Daněk. 

12. Hlasy země I. /scénář, režie, choreografie, 

pedagogické vedení Lenka Tretiagová a Ondřej  
Lipovský, hudba Jakub Kudláč. 

Tanečně - výtvarná inscenace na motivy románu Jeana Giona 
měla premiéru v březnu 2009 v Eibenthalu v Rumunském 
Banátu. 
Představení bylo vyvrcholením projektu Dětského studia 
divadla Ponec a Tanečního studia Light. Projekt, opakovaně 
věnovaný spolupráci s krajanskými dětmi v Eibenthalu v 
Rumunsku, se tentokrát pokusil divadelními prostředky 
současného tance a výtvarných symbolů zdivadelnit zásadní 
problémy českých krajanů v Rumunsku. 
Představení bylo uvedeno na Mezinárodním festivalu TANEC 
PRAHA 2009, na Krajanském festivalu v Rumunsku. 
Jiřina Krásová/Bernadeta Pospisil a Gabriel Toma/Matěj Břeň 

13. Zákon cesty /scénář, režie, choreografie, 
pedagogické vedení Lenka Tretiagová,  

choreografická spolupráce Petra Brabcová 

Taneční divadlo mělo premiéru 17. 3. 2010 v divadle Ponec a 
jeho vznik motivovaly improvizace dětí, vznikající na základě 

četby knihy Forresta Cartera "Škola malého stromu". Inspirací 
pohybových sekvencí inscenace se stala znaková řeč 
neslyšících jako dorozumívající prostředek bez jazykové 
bariéry.  
Inscenace byla nominována na festival Naše jaro v Chorvatsku 
2010, festival Tanec dětem na Tanci Praha, festival South East 
od England v Anglii, Otevřeno Kolín a přehlídku STD v Minoru. 
Hlavní role David Králík, hudba Marie Borovková 

14. Krabat, legenda o učni Mistra čaroděje /scénář, 
režie, choreografie, pedagogické 

vedení Lenka Tretiagová, hudba a scéna Tomáš Žižka, Agnes 

Kutas, Jan Holeček, odborná spolupráce Sebastián Vích 

Tanečně - divadelní představení o dospívání dětí, o fascinaci 
mocí a o cestě k osvobození, bylo volně inspirováno knihou 
Otfrieda Preusslera a mělo premiéru 18. 12. 2010 ve Studiu 

ALTA. Představení je výsledkem dlouhodobého projektu dětí a 
studentů Tanečního studia Light, hledajících při opakovaných 
putováních po stopách Krabata slovanské kořeny lužických Srbů v pohraničí Čech a Německa. Představení bylo 
reprízováno na národní přehlídce Otevřeno a na mnoha festivalech v Německu. 



Hlavní role Lenka Nahodilová a Ivan Buldra 

15. O panence, která není pro každého /scénář, 
režie, choreografie, pedagogické vedení  

Lenka Tretiagová 

Taneční inscenace, inspirovaná texty Zdeňka Šmída, měla 
premiéru v prosinci 2010 v divadle Vzlet se souborem 
Dětského studia. Taneční inscenace byla uvedena na Dětské 
scéně 2011 ve Svitavách. 
Hlavní role David Králík a Hana Bernardová 

16. Hodně malá čarodějnice /scénář, režie, 
choreografie, pedagogické vedení Lenka 

Tretiagová, hudba Marek Doubrava, scéna Sebastián Vích 

Děti a studenti Tanečního studia Light v listopadu 2011 ve 
Studiu ALTA premiérovali příběh malé čarodějnice, 
inspirovaný pohádkovou knihou Otfrieda Preusslera. Pohádka 
vypráví o vzdoru malé holky, která se vzepře autoritám starších 
čarodějnic a postaví se jejich nespravedlivému odsouzení. 
Inscenace se odehrávala částečně ve vzduchu na lanech. 
Premiéra v listopadu 2011 ve Studiu Alta. Inscenace získala 
postupy na národní taneční a divadelní přehlídky NIPOS 
Artama 2012 a na mezinárodní festivaly ve Skotsku a ve 
Francii.  
Hlavní role Julie Hlaváčová, David Králík a Linda Votrubová 

17. Já chci kolo /scénář, režie, choreografie, 
pedagogické vedení Lenka Tretiagová 

Inscenace Dětského studia při Strašnickém divadle měla 
premiéru v prosinci 2011 ve Strašnickém divadle a vznikla 
na motivy textů Reného Goscinnyho pro početnou skupinu 
mladších dětí. 
Hlavní role Jeroným Janč 

18. Tátové a mámy, musí tu být s námi /scénář, 
režie, choreografie, pedagogické vedení 

Lenka Tretiagová, hudba Marek Doubrava, odborná spolupráce 

Sebastián Vích 

Iscenace měla premiéru v březnu 2013 ve Studiu ALTA a 
inspirovala se Goscinnyho příběhy malého Mikuláše a veselými 
Klukovinami hudební skupiny Hm… Když se členové Hm… stali 
tatínky, změnil se i jejich repertoár, což ocenily zejména děti. 
Vtipné příhody malého kluka Mikuláše a jeho kamarádů se tak 
octly v zrcadle názorů dospělých, kteří by si měli uvědomit, co 
vlastně chtějí. 
Inscenace získala nominaci na krajské a celostátní kolo 
divadelní přehlídky Dětská scéna 2013, na celostátní přehlídku 
Otevřeno 2014 a pozvání na umělecký festival do 

francouzského Meschers a do Paříže, na celostátní přehlídku 
DV v Činoherním klubu a reprezentovala komunitní divadlo pro 
děti v odlehlých regionech ČR. 
Hlavní role Prokop Feit/Jeroným Janč, Marie Staňková, Tomáš 
Volejník/Sebastián Vích 

19. Trpaslík byl lesa král /scénář, režie, choreografie, 

pedagogické vedení Lenka Tretiagová 
Tanečně divadelní inscenace o tom, že i ti nejmenší mohou 
dělat velké činy, měla premiéru v březnu 2014 v ZUŠ Pod 
Klikovkou v Praze 5.  
Inscenace byla reakcí na skutečné problémy členky souboru 
Tanečního studia Ligt na to, že neroste stejně, jako ostatní 
děti. Inscenace získala v roce 2014 přímý postup na celostátní 
přehlídku Dětská scéna ve Svitavách, na divadelní festival 
Jiráskův Hronov, na mezinárodní reprezentaci v Paříži a v 

Meschers / Francie, na celostátní přehlídku Děti-výchova-
divadlo v Disku v Praze.  
Hlavní role David Králík a Lenka Nahodilová 

 



20. Pan Brum a jeho dům /scénář, režie, 

choreografie, pedagogické vedení Lenka 
Tretiagová, hudba Jakub Kudláč 

Malá punková drobnička dětí Tanečního studia Light měla 
premiéru v říjnu 2014. Inspirovala se knihou Paula Gruvese 
Pan Cecil Brum a jeho dům a vznikla jako příležitost pro 
jediného chlapce souboru. 
Anotace: Až budete chtít navštívit pana Cecila Bruma, 
nechoďte k němu v neděli. 
Nebude doma on ani jeho dům. Jsou totiž na procházce. 
Inscenace získala mnoho ocenění, k nejvýznamnějším patří 
postup na národní přehlídku Dětská scéna, účast na 

přehlídce DV v Jičíně, na přehlídce Děti-výchova-divadlo v 
Disku a na přehlídce Assitej v Divadle v Dlouhé. 
Hlavní role Bartoloměj Bláha 

21. JOLA /scénář, režie, choreografie, pedagogické 
vedení Lenka Tretiagová, hudba Jan Čtvrtník, scéna 
Sebastián Vích, pohybová spolupráce Eva Stará 

Autorská dokumentární inscenace se inspirovala skutečným 
osudem malého tibetského chlapce Odzera a stala se 
nejoceňovanější inscenací Lenky Tretiagové vůbec. JOLA 
měla premiéru v březnu 2015 ve Studiu Alta. Hrála se na 
celostátní přehlídce Dětská scéna 2015, na Jiráskově 
Hronově, na festivalu Menteatrál 2015, na přehlídce 
Rakovník Popelka 2015, na Dada inspiračních dnech 
v Jindřichově Hradci 2015, na Summer Arts Festivalu, 
pořádaném školou Blue Lake Fine Arts Camp v USA,na 
Festivalu Evropských kultur v Hradci Králové 2016, na 
festivalu Bez bariér v Ostravě 2016, na festivalu v Toyamě 
v Japonsku 2016 atd. Inscenace je nominovaná na na 
Aberdeen International Youth Festival 2017 ve Skotsku a na 
festival mladých souborů v New Yorku 2017  
Hlavní role Odzer Stanzin a Natálie Rákosníková/Emma 
Vorlová 

22. Máslová Líza /scénář, režie, choreografie, 
pedagogické vedení Lenka Tretiagová,  

pohybová í spolupráce Monika Rebcová, hudba Jakub Kudláč. 
Inscenace vznikla na motivy velmi americké pohádky Pavla 
Šruta Máslová Líza a měla premiéru v březnu 2016 ve 
Studiu ALTA. Tvorba dětí Tanečního studia Light se 
zaměřila na řešení problémů jinakosti malé černošky do 
kolektivu souboru. 
Inscenace byla nominovaná na krajskou přehlídku Otvírání, 
celostátní přehlídku Děti-výchova-divadlo, na festival Český 
týden ve Francii a na Noc divadel 2016 ve Studiu ALTA. 
Hlavní role Bartoloměj Bláha 

23. Puntíkáři, pachatelé dobrých skutků /scénář, 
režie, choreografie, výprava,  

pedagogické vedení Lenka Tretiagová, hudba Jan Čtvrtník, 
scéna Sebastián Vích. 
Taneční inscenace na motivy knihy Miloše Kratochvíla 
Puntíkáři měla premiéru v březnu 2016. Vznikla pro 
zkušenou skupinu 33 dětí a studentů jako škola humoru a 
scénické přesnosti. Děti si samy mixovaly zvuk a hudební 
plochy a naučily se zacházet s minimálními kostýmovými 
prvky. Anotace: Staňte se na chvíli hrdiny, pachateli dobrých 
skutků! 
Nebudete litovat, protože bojovat můžete svým šarmem, 
moudrostí a především - laskavostí!  A věřte, že možná půjde 

o život i Vám! Představení bylo uvedeno na Dětské scéně 
2016, na Jiráskové Hronově 2016 a je nominováno na 
Aberdeen International Youth Festival 2017 ve Skotsku. 
Hlavní role Adam Solar a Kateřina Bártů. 



24. Střípky z putování Pitrýska /scénář, režie, 

choreografie, pedagogické vedení Lenka  
Tretiagová, na motivy knihy Ludvíka Aškenázyho Putování za 
švestkovou vůní, hudba Botanicula, premiéra v březnu 
2017. Anotace: Pitrýsek patří mezi trpaslíky – krev není voda.  
Inscenace byla uvedena na Dětské scéně 2017, přehlídce DVD 
2017, na festivalu Knihex. 
Hlavní role Vít Gajdoš, Anežka Novotná a Elen Štěpánková. 

25. Děti lví srdce na motivy knihy Astrid Lindgrenové 
Bratři lví srdce, /scénář, režie, 

choreografie, výprava, pedagogické vedení Lenka Tretiagová, 
hudba Anna Tretiagová, odborná spolupráce Jan Čtvrtník a 
Sebastián Vích. Anotace: Na každé lví srdce čeká Nangijála. 
Inscenace měla premiéru v březnu 2017. 
Inscenace byla nominovaná na Dětskou scénu 2017, byla 
uvedena na Jiráskově hronově 2017, je nominovaná na 
skandinávské mezinárodní festivaly v létě 2018. 
Hlavní role David Králík a Martin Lerch 

26. Divse (v angličtině) /scénář, režie, choreografie, 
výprava, pedagogické vedení Lenka Tretiagová, 
hudba Jan Čtvrtník a vybrané lidové písně 

Inscenace vytvořená pro zahraniční reprezentaci 2017 ve 
Skotsku a USA. Premiéra léto 2017. 
Hlavní role Emma Vorlová a David Králík 
 

Profesionální interaktivní inscenace Tanečního studia Light 

aktuálně uváděné pod vedením Lenky Tretiagové 

1. POHÁDKA PO KAPKÁCH 

LENKA TRETIAGOVÁ a TEREZA MAREČKOVÁ 

Interaktivní tanečně divadelní představení vzniklo na motivy pohádky Karla Šiktance. 

Pro děti od 4 let. 
Tělohravá cesta za ztracenou panenkou je představení, během kterého se dětští diváci stanou 
partnery profesionálních umělců. 
Děti při své pouti na vlastní kůži poznávají dobro a zlo, zklamání a omyl - i radost ze šťastného konce. 
Scénář a režie: Lenka Tretiagová 

Hudba: Jakub Kudláč 
Choreografie: Ondřej Lipovský a kolektiv 

Interpretace: Marek Menšík /Ondřej Lipovský, 
Richard Fiala /Michal Dalecký, Tereza 

Tretiagová, Eliška Kašparová, Jana Novorytová 

/Alena Ditrichová, Jarmila Ďuračková /Lucie Klosová, 
Egon Voříšek 

Světlo: Sebastián Vích 
Zvuk: Štěpán Tretiag  

Premiéra: duben 2007 v divadle Ponec 
Délka inscenace 60 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=_5EpXQrn9dE 

2. PUTOVÁNÍ VE VĚTVÍCH 

LENKA TRETIAGOVÁ a ONDŘEJ LIPOVSKÝ 

Tanečně-divadelní inscenace inspirovaná románem 
Timothée de Fombella Tobiáš Lolness.  

Pro děti od 5 let a dospívající mládež. 
Inscenace je vybrána pro prezentaci českého divadla 

v zahraničí v katalogu Czech Performance Collection 

2010 a osobně oceněna autorem předlohy Timothée 
de Fombellem na festivalu Tabook v Táboře. 

Co se stane s přátelstvím, když se musí rozpřáhnout 
do dvou konců světa? Udrží se na prudkém svahu, 
spočine v měkké trávě nebo se musí rozdělit? 

https://www.youtube.com/watch?v=_5EpXQrn9dE


Vstupte spolu s tanečníky a herci do imaginárního světa košatého stromu a staňte se na okamžik 
malými lidmi, pro něž je tento Strom celým světem. Putujte naboso ve větvích od koruny až ke 
kořenům, kolem jezera i měkkou trávou a poznejte jeho tajemství, které je vlastně jedním velkým 
podobenstvím o naší planetě. 
Scénář a režie: Lenka Tretiagová a Ondřej Lipovský 
Interpretace: Vojta Švejda, Michal Vodenka/David Králík, Eliška Kašparová, Eva Stará/Petra Brabcová, 

Jan Čtvrtník 

V dětských rolích: Adam Solar, Jaroslav Nesen, Emma Vorlová a další děti Tanečního studia Light. 
Hudba: Tomáš Žižka/Jaroslav Kořán, Agnes Kutas a Jan Holeček  

Premiéra 29. 9. 2009 v divadle Ponec 
délka inscenace 60 - 80 minut 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uRmLZx4tfyc 
3. KRABAT 

LENKA TRETIAGOVÁ 

Představení je inspirováno starou lužickosrbskou legendou podle Otfrieda Preusslera Čarodějův učeň.  
Interaktivní inscenace pro děti od 6 let a dospívající mládež. 

Příběh chlapce Krabata, hlavní postavy inscenace, je jedinečný v tom, že zobrazuje dospívání jako 
skutečný a vážný problém. Vypráví o fascinaci dospívajícího chlapce temnými silami. Jde o příběh 
všech mladých lidí, kteří se do osidel nějaké moci zapletli. Z nich vede jediná cesta, cesta pevné vůle, 
opravdového přátelství a zázraku lásky.   
Tvorba a interpretace: David Králík, Vojta Švejda, Michael Vodenka, Jan Čtvrtník, Radim Peška/David 

Ryska, Eliška Kašparová, Sebastián Vích, Štěpán Tretiag, Lenka Nahodilová/Běla Vondráčková/Viktorie 
Budinská,  Anna Tretiagová 

V dětských rolích: Jaroslav Nesen, Filipa Budinská, Kateřina Bártů, Magdaléna Krejčí, Emma Vorlová, 

Ema Pušová, Ester Kubizňáková a další děti Tanečního studia Light 
Scénář, pedagogické vedení: Lenka Tretiagová 

Choreografie: Marta Trpišovská / Vodenková, pohybová spolupráce: Renata Bártová 
Scéna, kostýmy, hudba: Tomáš Žižka, Agnes Kutas, Dragan Stojčevski, Jan Holeček 

Mix autorské hudby a zvuků sesbíraných v Lužici: Jan Holeček 
Light design: Lukáš Benda 

Výtvarná projekce vznikající v průběhu každého představení: Tereza Tretiagová 

Premiéra 7. 11. 2011  
Délka inscenace 70 - 90 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=e4LKKZF9nBU 

4. HODNĚ MALÁ ČARODĚJNICE 

LENKA TRETIAGOVÁ a VOJTA ŠVEJDA 

Tanečně divadelní interaktivní inscenace pro děti od 3 let 
Příběh malé čarodějnice, inspirovaný pohádkovou  knihou   Otfrieda Preusslera, vypráví o vzdoru malé 
holky, která se  vzepře autoritám starších čarodějnic a postaví se jejich nespravedlivému odsouzení. 
Dětští diváci v rámci interaktivního představení pomohou malé čarodějnici vykonat kouzla a dobré 
skutky, bez kterých by pohádkový příběh nemohl dobře skončit.   
Scénář a režie: Lenka Tretiagová a Vojta Švejda 
Hudba: Marek Doubrava a kolektiv 

Scéna a kostýmy: Sebastián Vích a Káča Housková  
Choreografie: David Ryska a Lea Švejdová  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uRmLZx4tfyc
https://www.youtube.com/watch?v=e4LKKZF9nBU


Interpretace: Johana Fiřtová, Emma Vorlová a Vojta Švejda, Marek Menšík/David Ryska, Lea 

Švejdová/David Králík, Agáta Hodková, Václav Bárta, Jan Čtvrtník, Jana Kozáková/Hedvika Řezáčová, 

Rozálie Žižková, Magdaléna Mihalčiková/Anna Tretiagová, Sebastián Vích, Evelína Caisová, Liliana 
Vrchovecká/Lenka Nahodilová 

Premiéra: 18. 11. 2012 
Délka inscence 60 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=jI-mPlVJhxQ 

5. JOLA MANGPO 

MARTA TRPIŠOVSKÁ A LENKA TRETIAGOVÁ 

Taneční inscenace pro děti od 10 let je vždy propojena s dílnou a diskusí nebo inscenací JOLA. 
JOLA je ladacky kufr. JOLA MANGPO je hodně kufrů. V každém kufru je ukrytý problém. Balancujeme 
na svých problémech, odhazujeme je a nalézáme, předáváme, hledáme, zbavujeme se jich, hrajeme si 
s nimi. Iniciační rituál dospívání kluka v muže znamená zdolat horu zkušeností, myšlenek a problémů 
svých, kamarádů i našich předků. A co když jsou předci z druhého konce světa? 
Inscenace o mužích a klucích, o jejich touhách, citech, síle a odvaze vznikla na základě setkání s 
tibetským chlapcem, který na své cestě životem zdolal ty nejvyšší vrcholy. 
Choreografie: Marta Trpišovská a kolektiv 
Scénář a dramaturgie: Lenka Tretiagová 

Hudba: Jan Čtvrtník 

Interpretace: Jaro Ondruš, Radim Peška, Jan Čtvrtník, Štěpán Tretiag, David Králík, Odzer Stanzin, 
Matěj Kučera, Adam Solar a Martin Lerch 

Light design a zvuk: Sebastián Vích 
work in progress 12. 11. Studio Alta 

Premiéra 26. 2. 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=sUb4P2qfDEY 

6. BRATŘI LVÍ SRDCE 
LENKA TRETIAGOVÁ 

Cesta za překonáním přeludů a strachu pro děti od 6 let. 

Divadelní putování tajemným příběhem motivovaným knihou Astrid Lindgrenové otevře lvím srdcím 

brány do země koníčků, ohníčků a pohádek.  

Scénář Lenka Tretiagová 

Choreografie Dora Hoštová 

Hudba Ondřej Galuška 

Scéna, loutky, kostýmy Tereza Tretiagová 

Tvorba a interpretace David Králík, Jan Čtvrtník, Dora Sulženko Hoštová/Eva Stará 

Dětská role Suchárka Martin Lerch/Vít Gajdoš 

Odborná spolupráce Sebastián Vích, Tomáš Žižka, Martin Mesaroš a Štěpán Hejzlar 

Premiéra 17. 12. 2017 v 17:00  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jI-mPlVJhxQ
https://www.youtube.com/watch?v=sUb4P2qfDEY


Profesionální inscenace Lenky Tretiagové, které aktuálně nejsou uváděny 
7. HLASY ZEMĚ  

LENKA TRETIAGOVÁ 
Tanečně divadelní interaktivní představení pro děti a jejich prarodiče, ve kterém se skutečné osudy 

seniorů prolnuly s literární předlohou Jeana Giona 

Mají naše babičky v sobě kouzlo? Mají moc, se kterou umí ovlivnit naše osudy? Mohou babičky svojí 
neviditelnou silou způsobit nějaké potkání, usmíření nebo řešení problému? Proč věří i dospělí na 
pohádky? A jsou to pohádky?  
Scénář a režie: Lenka Tretiagová 

Hudba: Jan Čtvrtník 
Kostýmy: Tereza Tretiagová a Ondřej Lipovský  

Scéna a light designe: Sebastián Vích   

Choreografie: Renata Bártová a Michal Vodenka  
Hrají: Marie Krejčová s vnučkou Eliškou, Eva Solarová s vnoučaty Terezou a Adamem, Hana Bociánová 

s vnučkami Barborou a Lucií, Eva Keroušová s Agátou a Jeronýmem, Michal Králík se synem Davidem, 
sourozenci Anna, Tereza a Štěpán Tretiagovi, Sebastián Vích, Lenka Nahodilová, Michal Vodenka 

Premiéra: 17. 12. 2013 ve Studiu ALTA 

Délka inscenace 60 minut 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jw2VOlCUzRY 

8. KARLÍK /aneb zážitkový divadelní trenažer 

LENKA TRETIAGOVÁ a VOJTA ŠVEJDA 
zážitkové představení nejen pro děti od 5 let 

Svět amerického režiséra, grafika a designéra Tima Burtona a jeho legendární Karlík a továrna 
na čokoládu inspirovali Taneční studio Light zcela zásadně. V inscenaci nasednete do zážitkového 
divadelního trenažeru, který se řítí rájem přání a snů; stanete se spolutvůrci konečného díla. Tanec, 
podpořený vtipnou autorskou hudbou a scénou, vytváří kouzla. Jednou jste dole, jednou nahoře, 
jednou se řítíte ohromnou rychlostí, jindy přešlapujete na místě. Je to pouť plná skluzů, zhoupnutí, 
stoupání a šoků. Postavy z literární předlohy ztělesněné na jevišti, včetně Umpalumpů, nastavují 
zrcadlo dětským slabostem – závislosti na sladkostech, televizi a počítačích, na věcech. A samozřejmě, 
nevyzpytatelný majitel továrny na čokoládu pan Wonka s podivnými vrtochy, všechny mate, aby je 
dostal tam, kam potřebuje… 
Karlíka aneb Zážitkový divadelní trenažer spatřili diváci poprvé ve sklepení pražské výstavy Tima 

Burtona v galerii Dům U kamenného zvonu.  
Scénář a režie: Lenka Tretiagová a Vojta Švejda 

Hudba: Tomáš Žižka, Jaroslav Kořán a Jan Čtvrtník 

Kostýmy: Tereza Tretiagová  
Scéna: Tomáš Žižka a Michal Mihalčik 

Light design: Lukáš Benda  
Choreografie: David Ryska, Lucie Kašiarová, Ondřej Lipovský 

Zvuk, animace: Lenka Nahodilová, Anna Tretiagová, Kateřina Molíková 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jw2VOlCUzRY


Interpretace: David Ryska, Vojta Švejda, Michal Bednář, Tereza Tretiagová, Štěpán Tretiag, Sebastián 

Vích, Hedvika Řezáčová, Jan Čtvrtník, Michal Vodenka 

V dětských rolích: Odzer Stanzin, Agáta Hodková, David Králík, Tereza Solarová, Eliška Krejčí, Ondřej 
Zavřel, Magdalena Mihalčiková, Adam Solar, Klára Klinková, Linda a Nela Pokorných/Anna 

Munzbergerová, Sofie Kopecká 
Premiéra: 11. + 12. 10. 2014 ve Studiu ALTA v rámci festivalu 4 + 4 dny v pohybu 

Délka inscenace 90 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=0iwaOYLoi48 

9. „DIVADLO SEBOU“ 

aneb jak s lehkostí a bez starostí sbalit divadlo s sebou  

LENKA TRETIAGOVÁ  
Autorská koláž pro děti od 6 let  
Tanečně divadelní rozhodování o tom, kdo pojede do „nové země“ a co všechno je potřeba 
sbalit s sebou do kufru, abychom kdekoli, kdykoli a s kýmkoli zůstávali sami sebou.  
Režie: Lenka Tretiagová a kolektiv 
Hudba:  Jan Čtvrtník 

Scéna: Sebastián Vích 

Kostýmy: Tereza Tretiagová 
Tvorba a interpretace: Štěpán Tretiag, David Ryska, Jan Čtvrtník, Ondřej Lipovský, Sebastián Vích, 

Tereza Tretiagová, David Králík, Lenka Nahodilová 
a děti a studenti Tanečního studia Light 

Premiéra prosinec 2015 

Délka inscenace  60 minut 

 

Nominace inscenací Lenky Tretiagové na celostátní přehlídky Dětská scéna 
2006 Francínek a Evelínka - uvedeno 

2007 Ronja, dcera loupežníka - nominace 
2007 O Uršule - nominace 

2009 O Barborce - uvedeno 
2010 Zákon cesty – nevyužitá nominace 

https://www.youtube.com/watch?v=0iwaOYLoi48


2011 O panence, která není pro každého - uvedeno + Krabat, legenda o učni Mistra čaroděje 

/dětská verze - nominace 

2012 Hodně malá čarodějnice / dětská verze - uvedeno 
2013 Tátové a mámy musí tu být s námi - uvedeno 

2014 Trpaslík byl lesa král – uvedeno + Jiráskův Hronov 
2015 JOLA – uvedeno + Jiráskův Hronov a Pan Brum a jeho dům - uvedeno 

2016 Puntíkáři, pachatelé dobrých skutků – uvedeno + Jiráskův Hronov 

2017 Střípky z putování Pitrýska - uvedeno + Děti lví srdce /dětská verze – Jiráskův Hronov 
 

Přehled zahraničních projektů Tanečního studia Light 
2004 Německo /Bavorsko 

2005 Rumunsko/Banát 

2006 Norsko, Švédsko 
2007 Rumunsko /Banát, Srbsko 

2008 Ukrajina, Polsko, Slovensko, Rumunsko /Banát + Banát v Praze 
2009 Rumunsko /Banát, Makedonie + Banát a Podkarpatská Rus v Praze 

2010 Anglie, Chorvatsko, Francie /Paříž 
2011 Německo /Lužice, Bavorsko, Chorvatsko 

2012 Anglie a Skotsko, Francie /Meschers 

2013 Francie /Paříž, Slovensko, Jižní Francie a Meschers + Francie v Praze 
2014 Francie /Paříž, Francie Provence a Meschers, Slovensko + Francie v Praze 

2015 USA, Francie /Paříž + USA a Francie v Praze 
2016 Čína a Vnitřní Mongolsko, Japonsko, Francie /Meschers, Slovensko 

2017 Indie /Malý Tibet, USA, Skotsko, Slovensko, Německo, Rakosusko + USA, Rakousko a Německo 

v Praze 

 
S využitím fotografií z archivu Tanečního studia Light  

zpracovala v lednu 2018 Lenka Tretiagová 


