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festivalu Tanečního studia Light  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Festival Partitura se uskutečnil 22. – 30. 11. 2015 

již popáté na kulturním hřišti Studia ALTA  
 
 
 



Partitura se stala místem setkání part na 
túrách pražskou kulturou. 
Festival vznikl jako alternativa soutěžních 
přehlídek a výběrových festivalů a snaží se 
bořit hranice mezi tancem a divadlem, 
profesionálním a neprofesionálním uměním, 
mezi dětským a dospělým umělcem i 
divákem 
Festival Partitura uvedl to, co tanec a 
divadlo v uplynulém roce nabídly dětem a 
dospívajícím divákům jakožto res-
pektovaným partnerům. 
Partitura se uskutečnila v kulturním hřišti 
vybudovaném ze scénografických prvků 
úspěšných inscenací Tanečního studia Light. 
Pátá Partitura po sobě zanechala zprávu o 
jinakosti a divnosti jednoho každého z nás, 
o tom, jak je dobré střízlivě vnímat vlastní 
úspěch i o tom, jakou radost přináší zážitek 
ze spolupráce s druhými. 
Partitura ukázala svým příznivcům možnost 
osvobození, když se nebereme tak vážně! 
Všechny inscenace festivalu byly plně 
interaktivní a diváci se během nich stali 
partnery profesionálních umělců při 



společné tvorbě příběhů. 
Workshopy před inscenacemi provedly diváky procesem umělecké tvorby.  
Děti si vyzkoušely s profesionálními umělci a tvůrci jednotlivých divadelních složek cestu 
k divadelnímu uměleckému tvaru. 

Taneční studio Light je mezinárodně 
uznávaným uměleckým tělesem, které 
se zaměřuje na aktivizaci diváků 
prostředky umění. 
Festival Partitura představil aktuální 
činnost Tanečního studia Light. 
Umělecký růst celého souboru směřuje 
k profesionalitě a mezinárodnímu 
odbornému uznání.  
 
Velkému zájmu diváků se těšila nová 
inscenace JOLA, ve které vyprávěl 
formou tanečního divadla spolu 
s kamarády svůj skutečný životní příběh 
sám dětský hrdina.  
Příběh je o dlouhé cestě k uzdravení, o 
střetu s jinou kulturou a o velkém 
přátelství dětí. 

Diváci se vydali po stopách Odzerových 
krajanů, po cestě překonali nejednu 
horskou stěnu, mosty nad rozbouřenou 
ledovcovou řekou a spoustu dalších 
dobrodružství. Práce doprovodných 
workshopů (výtvarných, pohybových, 
hereckých) se inspirovala jedinečností, 
jinakostí a divností jednoho každého 
z nás.  
 



 Již tradičně 
k nejvyhledávanějším 

inscenacím festivalu 
patří oblíbené a veselé 
představení Hodně 
malá čarodějnice. 

Příběh přesvědčující 
začínající čtenáře o 
nutnosti umět číst a o 
schopnosti postavit se 
nespravedlivému vy-
loučení ze skupiny je 
závažný i veselý 
zároveň.  

Diváci milují hlavní 
malou představitelku 
statečné čarodějnice a 
s chutí zkoušejí vy-
konat stejně odvážné 
kousky na lanech 
visuté scény i při 
čarování dobrých 
skutků. Výtvarné 
práce dětí, vytrvalá 
snaha dokázat na 
lanech to, co malá 
čarodějnice, i veselé 
poznávání knižní  

předlohy formou dramatických her jsou zárukou oblíbenosti tohoto kouzelného programu. 

 



K vrcholům umělecké tvorby Tanečního studia Light bezesporu patří inscenace Krabat. 
Magické představení umí zaujmout diváky napříč věkem – od fascinovaných předškoláků 

(dopoledne) po překvapené dospěláky 
(večer). Vynikající scénografické nápady a 
hudba využívající reálných zvuků nahraných 
v Lužickém Srbsku podporují dobře 
vystavěnou dramaturgii inscenace a 
interpretaci mladých profesionálních umělců 
spolu s talentovanými dětmi. Workshopy 
inspirované světlem a stínem pomohly 
maličkým návštěvníkům pochopit divadelní 
kouzla a nebát se jich v následném 
představení. 
 
V rámci festivalu se konala vernisáž obrazů 
Michala Mihalčika, umělce z řad rodičů dětí 
Tanečního studia Light. Velkoplošné obrazy 
vytvořily na festivalu neopakovatelnou 
atmosféru. Při vernisáži podivná pohádková 
zvířata z obrazů ožila díky mladým tanečníkům 
a strašidelná i něžná stvoření roztančila 
prostory kavárny.  
 



Významnou tradicí Tanečního studia Light je umělecká 
spolupráce dětí s babičkami. Na festivalu diváci mohli 
hned dvakrát vidět nový muzikálový vstup „To 
koukáte“, kdy mezi tanečníky a zpěváky byl rozdíl až 
68 let. 
Návštěva slovenského divadla a lektorů obohatila 
Partituru o nový „mezinárodní“ rozměr a odstartovala 
pro soubor nové možnosti spolupráce. 

 
Již tradiční Malá a Velká Párty túra jsou nejočekávanějšími akcemi všech dětských účastníků. 
Je to příležitost ukázat sobě navzájem, rodičům a hostujícím souborům výsledky práce 
v dětských souborech a zhodnotit celoroční uměleckou práci dětí. Odpolední i večerní program 
odstartoval vynikající profesionální vypravěč Martin Hak. Následná smršť veselých dětských 
vstupů ukázala to nejlepší, čeho soubory Tanečního studia Light a přizvaní hosté docílili. Na 
večerní Párty si děti již tradičně vzájemně předaly „Oskary“ za nejvýznamnější celoroční 

úspěchy. K nim patřily národní nominace pro 
inscenaci Pan Brum a jeho dům, mezinárodní 
nominace pro JOLU, zahraniční projekty Roztočíme 
Paříž, Rozsvítíme Ameriku a další ocenění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pohádkový víkend vyvrcholil dvěma reprízami inscenace Karlík / aneb zážitkový divadelní 
trenažer. Oblíbená zážitková jízda řítící se nespoutanou rychlostí fantazie na vlně vonící 
čokolády nadchla i diváky přijíždějící z dalekých regionů.  

Závěr festivalu patřil pohádkové inscenaci Putování ve větvích doplněné o workshopy 
divadelní tvorby. Inscenace, během které diváci putují fantaskní scénografií, byla krásným 
zakončením náročného devíti-denního festivalu. 

Pátý ročník festivalu měl 
vynikající vizuál, který navrhl 
a vytvořil mladý talentovaný 
výtvarník Matěj Růžička. 
Filmovou dokumentaci a post-
produkci zajistil renomovaný 
kameraman František Kaš-
párek. 
Průběh festivalu na 
fotografiích zachytily stu-

dentky Iveta Kulhavá a 
Tereza Valníčková. 
Hlavními tvůrci a koordinátory 
celého festivalu byli Lenka 
Tretiagová a Sebastián 
Vích. 



22. – 30. listopadu 2015 uskutečnilo Taneční studio Light jubilejní pátý ročník velmi úspěšného 
festivalu tanečního divadla v prostoru Studia ALTA. 

Festival umožnil víc jak osmi stům divákům z Prahy partnerskou uměleckou spolupráci při tvorbě 
inscenací Tanečního studia Light. Stále početnější divácká obec navštívila ucelenou nabídku 
jedinečných interaktivních představení a divadelních dílen souboru v logické návaznosti a v 
kompletní atraktivní scénografii. 

Festival jedinečného komunitního divadla v bývalých továrních halách v Holešovicích se v roce 
2015 těšil velké finanční podpoře. Nabídl divákům celkem dvanáct interaktivních inscenací a 
každý den řadu divadelních workshopů.  

Cílovou skupinou projektu byly děti ve věku od 4 do 18 let, ale také pedagogové doprovázející 
třídy MŠ, ZŠ, ZUŠ, gymnázií, rodiny s dětmi a seniorská divácká obec.  

Projekt navázal na velký zájem diváků o komunitní divadlo pro děti, jehož specifikem je aktivita 
a osobní tvůrčí nasazení dětských účastníků.  

Diváci velmi ocenili program doprovodných divadelních workshopů odhalujících proces tvorby 
jednotlivých úspěšných inscenací za osobní účasti tvůrců a interpretů. 
Komunitní divadlo nabídlo konkrétním skupinám dětí, jejich rodičům a učitelům pozornost, čas i 
prostor pro společnou realizaci. Cílem takové činnosti bylo posílit soudržnost lidí, podpořit 
jednotlivce a skupiny v aktivní účasti na společenském životě jejich komunity.  
 
Hlavním partnerem projektu je již tradičně scéna Studia ALTA, která poskytla 
prostor, technické vybavení a personální zajištění divadla pro zkoušení, stavbu a 
realizaci všech dílen i představení. Vynikající služby Studia ALTA byly naprosto 
klíčové pro úspěšnou realizaci pátého ročníku festivalu PARTITURA. 



 

FESTIVAL PARTITURA 
 

BYL REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU DIVÁKŮ 
a 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA 
a 

MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme Studiu ALTA 
 zúčastněným školám, rodinám, souborům  
a všem dalším návštěvníkům a interpretům 

 
                                video klip https://www.youtube.com/watch?v=Dbz3yER4gcQ 

         http://www.tanecnistudiolight.cz/        http://www.divadlosebou.com/    

https://www.youtube.com/watch?v=Dbz3yER4gcQ
http://www.tanecnistudiolight.cz/

