
DRŽÍME SE 
MÁMY SUKNĚ

CO NÁM
DALI S SEBOU

NA CESTU

DOLE NÁS
TO NEBAVÍ

BUCHTY
OD BABIČKY

DOKÁŽU TO
BEZ MÁMY
Poslední festivalový den

je určen dětem od tří let. I ti 
nejmenší účastníci tentokrát 

dostanou příležitost stát
se rovnocennými partnery 
profesionálních umělců při 

čarování se známým příběhem 
malé čarodějnice.

Čtvrtý den festivalu
se otevře především babičkám 

a dědečkům, jejich dětem 
a vnoučatům. Na vrcholy vás 
povedou zkušenosti babiček, 

odvaha mladých lidí a obratnost 
dětí ve společném 

mezigeneračním dialogu.

Třetí festivalový den nabídne
dětem od 5 let, dospívajícím 

a dospělým návštěvníkům odvážnou 
tanečně divadelní práci s mlýnským 
kolem v příběhu o neomezené moci, 

které se může postavit jenom
opravdové přátelství.

Druhý festivalový den nabídne 
dětem od 6 do 15 let a dospělým 
divákům dobrodružné putování 
po šikmých plochách a hledání 
osobního postoje k manipulaci 
a moci, k přátelství a k našemu 

světu, ve kterém žijeme.

První festivalový den je
určen pro děti od 4 do 8 let. 

Pohádkové cestování za
kapkami deště, pláče, potoků,
řek i moří bude inspirované 

pohádkou karla šiktance
o dobré a zlé moci.

9:00 - 9:45
 První kroky
po kapkách 
pro mateřské školy

a mladší děti

10:00- 11:00
POHÁDKA

PO KAPKÁCH
interaktivní inscenace

pro děti od 4 do 8 let

9:00 - 9:45
 Když je k mání

čarování
pro předškolní děti
a děti 1. a 2. tříd ZŠ

10:00- 11:00
HODNĚ MALÁ
ČARODĚJNICE

interaktivní inscenace
pro děti od 3 do 9 let

9:00 - 9:45
 Putování
za kouzly
divadla

pro děti školního věku

10:00- 11:15
PUTOVÁNÍ
VE VĚTVÍCH

interaktivní inscenace
pro děti 1.-8. tříd ZŠ

16:00- 17:30
 Veselé pohádkové
odpoledne NU, VOT

hostující pohádky
s výtvarnou dílnou

pro všechny diváky od 5 let

17:00- 18:30
HLASY ZEMĚ

 work in progress
pro diváky napříč věkem

9:00 - 9:45
Cesta do zákulisí

pro děti 2.-9. tříd ZŠ

10:00- 11:15
KRABAT

komunitní divadlo
s interaktivním

programem
pro děti od 7 let

16:00- 17:30
Malá párty túra

tvorba profesionálů s dětmi
pro děti od 4 let

19:00- 22:00
Velká párty túra

(aneb „vrcholovka�)
pro děti od 8 let

a jejich rodiče a přátele

BOXTESKA
KRÁTKÁ KLAUNIÁDA O UKLÍZEČÍCH PRO DVA KLAUNY A JEDNU POPELNICI
TÁTOVÉ A MÁMY

MUSÍ TU BÝT S NÁMI

ADRESA KONÁNÍ FESTIVALU:  
Studio Alta,

U Výstaviště 21, Praha 7 Holešovice 

SPOJENÍ:
tram č. 12, 17, 24 - zastávka Výstaviště;

Hala 30 a 31 ve skladovém areálu 

naproti Výstavišti, vchod do areálu 

černou branou mezi autobazarem 
a obytným blokem.

ZMĚNY A UPŘESNĚNÍ PROGRAMU
BUDOU AKTUALIZOVÁNY NA WEBU:

 www.tanecnistudiolight.cz
a

www.alt@rt.cz

REZERVACE VSTUPENEK:

Sebastián Vích
rezervace@tanecnistudiolight.c

z tel: 728 700 490

CENA VSTUPENEK:
školní představení s dílnou:

100 Kč dítě i dospělý,
pedagogický doprovod zdarma

veřejná představení:
80 Kč dítě/100 Kč dospělý

den 1.
STŘEDA

30. 10.2013

den 2.
ČTVRTEK
31. 10.2013

den 4.
NEDĚLE
3. 11.2013

den 3.
PÁTEK
1. 11.2013

den 5.
PONDĚLÍ
4. 11.2013



→REZERVACE JSOU NUTNÉ,
PROTOŽE KAPACITA SÁLŮ JE OMEZENA
ŠKOLY MUSÍ POTVRDIT SVÉ REZERVACE
DVA DNY PŘED AKCÍ, JINAK MOHOU BÝT 

UVOLNĚNY DALŠÍM ZÁJEMCŮM
DOPORUČENÁ VĚKOVÁ HRANICE DIVÁKŮ JE 

UVEDENA U VŠECH INSCENACÍ A DÍLEN A PROSÍME, 
ABYSTE JI RESPEKTOVALI

NA SCÉNĚ SE BĚHEM VĚTŠINY DÍLEN
A INSCENACÍ DĚTI I DOSPĚLÍ POHYBUJÍ NABOSO,

HODÍ SE TEPLÉ PONOŽKY
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

DEN PRVNÍ

První kroky po kapkách
> děti s učiteli a rodiči se mohou 
zúčastnit tvořivé dílny, během 
které si vyberou spolupráci 
s interprety, s hudebním skladate-
lem, výtvarnicí a dalšími tvůrci 
inscenace. Dílny umožní dětem 
osobní zkušenosti s jednotlivými 
divadelními složkami umělecké 
tvorby.

POHÁDKA PO KAPKÁCH
interaktivní inscenace
> tělohravá cesta za ztracenou 
panenkou je tanečně divadelní 
interaktivní představení, během 
kterého se dětští diváci stanou 
partnery profesionálních umělců. 
Děti tak na vlastní kůži poznávají 
dobro a zlo, zklamání a omyl –  
i radost ze šťastného konce, které-
ho hrdina příběhu dosáhne díky 
spoluúčasti dětí.

>> scénář, režie a pedagogické 
vedení: Lenka Tretiagová • s dětmi 
si hrají a tančí herci a tanečníci: 
Michal Dalecký, David Ryska, Eliška 
Kašparová, Lenka Reishnerová, 
Jana Sýkorová, Tereza Tretiagová • 
hudba: Jakub Kudláč • Light design: 
Sebastián Vích • Zvuk: Štěpán 
Tretiag • Odborná spolupráce: 
Tereza Marečková

DEN DRUHÝ

Putování za kouzly divadla
> děti se vystřídají na pohybové 
dílně, kde si vyzkouší techniky 
pohybu v netradičním prostoru 
scény a na tvůrčích dílnách, moti-
vovaných světlem a stínem, zvukem 
a tichem a dalšími kouzly, díky 
kterým lze vytvářet divadelní 
atmosféru. Dílny budou vedeny 
interprety a tvůrci inscenace.

PUTOVÁNÍ VE VĚTVÍCH
interaktivní inscenace

> 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? Diváci vstoupí spolu 
s tanečníky a herci do imaginární-

ho světa košatého Stromu a stanou 
se na okamžik malými lidmi, pro něž 
je tento Strom celým světem. Účastní-
ci inscenace budou putovat atraktiv-
ní scénou ve větvích od koruny až ke 
kořenům a poznají tajemství stromu, 
které je vlastně jedním velkým podo-
benstvím o naší planetě. 

>> scénář, režie: Lenka Tretiagová 
a Ondřej Lipovský • scénografie 
a kostýmy: Ondřej Lipovský • hudba: 
Icon Orchestra • světelný design: 
Sebastián Vích • s účastníky akce 
budou putovat a tvořit: Lenka 
Tretiagová, David Ryska, Jan Čtvrt-
ník, Bára Látalová, Petra Brabcová, 
Sebastián Vích, Jan Holeček, Tomáš 
Žižka, Agnes Kutas, Tereza a Štěpán 
Tretiagovi a Viktorie Budínská, David 
Králík, Prokop Feit s dětmi Tanečního 
studia Light.

Veselé pohádkové odpoledne NU, VOT
hostující pohádky s výtvarnou dílnou

> unikátní práci s dětskými interpre-
ty diváci mohou vidět v pohádce 
o Žabce carevně, během které nejen 
děti zažijí tolik smíchu a upřímného 
dojetí, kolik umí přinést jenom sou--
bor Tři boty z Třebotova. Výtvarná 
dílna umožní všem účastníkům 
políbit si svoji žabku/žabáka. Děti 
vybraných skupin zájmové umělecké 
činnosti budou také mít příležitost 
propojit výsledky svých uměleckých 
objevů s tvořivými dílnami a prezen-
tovat je široké veřejnosti.

>> scénář, režie, hudba, výprava: 
Václava Makovcová a Jana Barnová, 
na motivy pohádky z knihy Krása 
nesmírná • světelný design: Sebasti-
án Vích • výtvarnou dílnu povede 
Tereza Tretiagová • prezentovat se 
budou malí začínající tanečníci 
Tanečního studia Light

DEN TŘETÍ

Cesta do zákulisí
> děti se vystřídají na tvůrčích 
dílnách, kde si vyzkouší techniky 
pohybu v atraktivní scénografii 
mlýnského kola, kouzla podporovaná 
projekcí, zvukem, tichem a dalšími 
triky, díky kterým lze vytvářet osobi-
tou divadelní atmosféru. Dílny budou 
vedeny interprety a tvůrci inscenace.

KRABAT
komunitní divadlo
s interaktivním programem

> 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. Představe-
ní je inspirováno starou lužickosrb-
skou legendou podle Otfrieda 
Preusslera Čarodějův učeň.

>> scénář, režie a pedagogické 
vedení Lenka Tretiagová • choreo-
grafie Marta Trpišovská • odborná 
spolupráce a hudba: Mamapapa – 
Tomáš Žižka, Agnes Kutas, Jan 
Holeček, Dragan Stojčevski • zvuk 
Jan Holeček  • světelný design 
Dominik Skružný • scéna a kostýmy 
Dragan Stojčevski • hrají a tančí 
David Králík, Vojta Švejda, Michael 
Vodenka, Jan Čtvrtník, Sebastián 
Vích, Tomáš Volejník, Eliška Kašparo-
vá, Anna Tretiagová, Lenka Nahodi-
lová a děti Tanečního studia Light.

Malá párty túra
tvorba profesionálů s dětmi

> profesionální umělci (rodiče) a 
jejich děti (herci) a děti (rodiče) se 
octnou spolu na scéně + nečekaná 
překvapení

BOXTESKA
> v jednoaktové fiktivní grotesce 
z provaziště boxerského ringu 
30. let uvidíte Egona Voříška

>> VerTeDance – Boxteska • 
námět Charlie Chaplin • choreo-
grafie, interpretace Tereza 
Ondrová, Veronika Kotlíková, 
Lucia Kašiarová • režijní a pohy-
bová spolupráce Ondřej Nosálek, 
Charlie Chaplin • hudba DVA • 
scéna, kostýmy Masha Černíková 
• světelný design: Pavel Kotlík

KRÁTKÁ KLAUNIÁDA O UKLÍZEČÍCH
PRO DVA KLAUNY A JEDNU POPELNICI 
> v krátké klauniádě o uklízečích 
pro dva klauny a jednu popelnici 
(možná) uvidíte Jeronýma v popel-
nici.

>> klaunské duo syn-otec Jeroným 
a Robert Jančovi a jejich popelnice

TÁTOVÉ A MÁMY MUSÍ TU BÝT S NÁMI 
> představení dětí a studentů se 
inspiruje Goscinnyho příběhy ma-
lého Mikuláše a veselými Klukovi-
nami hudební skupiny Hm… A tak 
ve velkém světě malého kluka 
diváci nasednou do zážitkového 
divadelního trenažeru, kterým se 
mohou řítit rychlostí nebrzděné 
fantazie – rájem zhmotněných 
(nejen dětských) přání a snů.

>> scénář, režie a pedagogické 
vedení Lenka Tretiagová • odbor-
ná spolupráce Jan Čtvrtník •  
hudba Hm… • light design Sebas-
tián Vích • hrají a tančí Prokop 
Feit, Tomáš Volejník / Sebastián 
Vích, Jiřina Krásová / Marie 
Staňková, Viktorie Budínská, 
David Králík, Anna Tretiagová, 
Lenka Nahodilová a další děti 
Tanečního studia Light.

Velká párty túra 
(aneb „vrcholovka“)
> večerní párty túra je určena pro 
děti od 8 let a jejich rodiče a přátele. 
V průběhu večera se všichni dozvědí, 
jak to vypadá na túrách part dětí, 
tvořících v Čechách i v zahraničí své 
umělecké projekty a kudy vedla cesta 
na další vysoké vrcholy souboru Ta-
nečního studia Light, i kam se příště 
chystají. Ani letos nebude scházet 
rozdávání cen za celoroční účinkování 
v úspěšných představeních.

DEN ČTVRTÝ

HLASY ZEMĚ
work in progress

> cílem chystaného projektu je vytvo-
řit v průběhu praktického oživování 
vzpomínek seniorů netradičně pojaté 
představení, které chce zaujmout 
a především aktivizovat seniorské 
diváky, jejich vnoučata, děti a rodiče. 
Skutečné osudy současných babiček 
a dědečků se prolnou s inspirací 
knihou Jeana Giona Hlasy země, která 
je bilancováním nad osudem staré 
ženy Mameši. Mameša jedná jako 
člověk, který chce být potřebný, který 
touží pomoci zachovat život na zemi 
svou prostou existencí, a který chce 
být aktivní a užitečný navzdory 
ubývajícím fyzickým silám.

>> tvůrčí tým projektu Lenka Tretia-
gová, Štěpán Tretiag, Renata Bártová, 
Michael Vodenka • hudební spoluprá-
ce Jan Čtvrtník • light design Sebasti-
án Vích • výtvarná spolupráce Ondřej 
Lipovský a Tereza Tretiagová • hrají 
a tančí Marie Krejčová, Hana Bociáno-
vá, Eva Solarová s vnoučaty, Eva 
Keroušová, Michal Králík, Štěpán 
Tretiag a Tereza Tretiagová spolu 
s profesionálními umělci a dětmi 
Tanečního studia Light.

DEN PÁTÝ

Když je k mání čarování
> divadlo proměněné v čarodějnic-
kou kuchyni umožní dětem navařit 
si čáry a máry a nedotknout se země 
nohama. Výtvarné, dramatické a 
pohybové dílny, vedené interprety 
inscenace, jsou určeny nejmladším 
dětem a jejich učitelům a rodičům.

HODNĚ MALÁ ČARODĚJNICE
interaktivní inscenace

> inscenace přichystala pro diváky 
nová překvapení na netradičně 
pojaté lanové scéně. Příběh malé 
čarodějnice, inspirovaný pohádko-
vou knihou Otfrieda Preusslera, 
vypráví o vzdoru malé holky, která 
se vzepře autoritám starších čaro-
dějnic a postaví se jejich nespraved-
livému odsouzení. 

>> autoři Lenka Tretiagová a Vojta 
Švejda • choreografie David Ryska, 
Lea Švejdová a kolektiv • interpreta-
ce Vojta Švejda a Julie Hlaváčová a 
Linda Votrubová, David Ryska, Lea 
Švejdová / Jiřina Krásová a Jana 
Kozáková a David Králík, Jan Čtvrt-
ník, Hedvika Řezáčová a Linda 
Pokorná,  Sebastián Vích, Lenka 
Nahodilová, Anna Tretiagová a 
Viktorie Budínská • hudba Marek 
Doubrava a kolektiv • scéna a 
kostýmy Káča Housková 


