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Činnost Tanečního studia Light 
v roce 2018 

aneb 

TANEC A DIVADLO 
jako prostředek k výchově a vzdělání dětí a mládeže 



2 

 

Taneční studio Light je ojedinělé tím, že realizuje kontinuální dlouhodobou uměleckou 

činnost od dětských her přes amatérskou uměleckou činnost dětí a mládeže, až k vysoce 

profesionální umělecké tvorbě. Absolventi Tanečního studia Light, kteří z velké části zvolí 
uměleckou profesi, bývají osobně motivovaní část své profesionální umělecké tvorby 

věnovat opět dětem. Taneční studio Light je jedinečné svým kulturním přínosem v tom 
nejširším uměleckém záběru. 

Celoroční činnost Tanečního studia Light vyvrcholila oslavami stého výročí České 

republiky – a to zejména uvedením premiéry Republika na nás čeká / aneb Kde domov 
můj a reprezentací české tanečně divadelní tvorby na oslavách českých krajanů v USA. 

 
 

Činnost studia je 
obsažena ve dvou 

základních směrech 

(výchovně vzdělávací 
směr a profesionální 

tvorba pro děti a 
mládež), jejichž pro-

vázanost je základní 

kvalitou sdružení. Ta-
neční studio tak 

nabízí (zcela jedi-
nečně) komplexní u-

měleckou oporu „kul-
tuře Prahy“. 

V roce 2018 uvedlo 

Taneční studio Light 
celkem 85 repríz 

inscenací a čtyři oce-
něné premiéry taneč-

ního divadla. 

 
 

Výchovně vzdělávací směr činnosti Tanečního studia Light 
Taneční studio Light ověřuje a hledá alternativní pedagogické metody využívající umění 
jako prostředku výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. 

Podstatnou činností Tanečního studia Light je pravidelná tanečně - dramatická výchova 
pro děti a dospívající mládež z Prahy. 
Ročně cca sto dětí a studentů navštěvuje lekce Tanečního studia Light, jejichž hlavním cílem je 

pohybová průprava a studium současných tanečních technik prostředky dramatické výchovy, v rámci 
které zkušenější děti tvoří a reprízují choreografie a inscenace. 
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Pohyb je zde vnímán jako důležitý faktor ovlivňující psychomotorický vývoj dítěte. Důraz je kladen 

především na poznání možností tanečního sebevyjádření a na rozvoj přirozené kreativity dítěte. Studio 

pravidelně dosahuje nejvyšších národních a mezinárodních ocenění a vybraní členové studia tvoří 
soubor tanečního divadla, který několikrát do roka realizuje rozsáhlé projekty mezinárodní spolupráce 

a zahraniční reprezentace.  

Taneční studio Light každoročně obhajuje svoji pozici jednoho z nejuznávanějších souborů tance a 

divadla v ČR, již více než 10 let obhajuje své nominace na celostátní přehlídky, organizované 
sdružením Nipos ARTAMA. 

V roce 2018 Taneční studio Light uvedlo 
33 repríz neprofesionálních inscenací, 

vytvořilo tři oceněné premiéry dětských 

inscenací a řadu choreografií oceněných 
na soutěžních přehlídkách dětského 

scénického tance.  
Taneční studio Light získalo dvě 

nominace na celostátní přehlídku Dětská 
scéna, nominaci na národní přehlídku 

Jiráskův Hronov, přehlídku DVD v Disku, 

festival LOSAR v Praze, řadu zlatých 
pásem na taneční soutěži, účast na 

festivalu Menteatrál, zahraniční turné po 
Skandinávii (Bergen, Oslo, Kodaň), 

mezinárodní festival Deutsche Kinder-Theater-Fest v Německu, krajanský festival Orinda 

v Kalifornii a další. 
Velká část dětí a studentů pokračuje na středních a vysokých uměleckých školách, kde úročí své 

umělecké osobní zkušenosti.  
V roce 2018 tři členové Tanečního studia Light uspěli při přijímacím řízení na taneční konzervatoř 

(Odzer Stanzin, Ondřej Zavřel a Viktorie Budinská). 
Uplynulý rok děti a studenti Tanečního studia Light založili pod vedením zkušené pedagožky zpěvu 

Moniky Drdové pěvecký sbor Svítíme hlasem. Výsledky své práce tanečníci uplatňují ve svých 

inscenacích živým zpěvem. 
Děti také spolu se Studiem ALTA oslavily desetileté výročí otevření tohoto unikátního komunitního 

prostoru sloužícího pražské kultuře. 
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Premiéry neprofesionálních inscenací Tanečního studia Light 
v roce 2018 
Děti a studenti v roce 2018 vytvořili kromě drobných choreografií tři oceněné taneční 

inscenace. 
 

Dobrodružná četba paní učitelky Pipkové 
Jedna z dětských skupin vytvořila tanečně divadelní inscenaci na motivy knihy Miloše Kratochvíla 

Duchaři. Téma současné knihy 

vychází z aktuálních problémů 
dětí. Literární předloha mo-

derním jazykem humorně kri-
tizuje slabosti současného škol-

ství a vyzdvihuje hodnoty 

dětských kamarádství, potřebu 
zažívat dobrodružství, konat 

dobré skutky a zachraňovat 
v rámci svých možností celý 

svět.  
Scénáře a režie se ujala Lenka 

Tretiagová, hudbu dodal a živě 

hrál Tomáš Černý. Inscenace 
byla nominovaná na celostátní 

přehlídku Dětská scéna a sklidila 
řadu pozitivních recenzí: 

Pro skupinu mladších dětí Tanečního studia Light si vedoucí Lenka Tretiagová vybrala knihu Miloše 
Kratochvíla Duchaři a z jejích motivů vytvořila činoherní inscenaci Dobrodružná četba paní učitelky 
Pipkové. Téma dětem velice blízké. Učitelka Pipková je vyhořelá učitelka. Děti nerozumějí, připadá jim, 
že na ně mluví maďarsky.  
Pipková jako kobra manipuluje s dětmi, což je nádherně pohybově ztvárněno. Pohybová stránka je i v 
této inscenaci silnou stránkou. V jednom okamžiku děti zjistí, že učitelku asi ovládá zlý zelený duch. 
Rozhodnou se ho zneškodnit. Přes třídní ples a zážitek na hřbitově k sobě nakonec děti a učitelka 
najdou cestu. To je opět silné, je vidět, že děti jsou připravené, vybavené dovednostmi. Zajímavá je i 
zvuková, živě provedená hudební stránka představení.  
Soubor byl doporučen do širšího výběru na celostátní přehlídku dětského divadla Dětská scéna 2018. 

https://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2018_cislo_0_web.pdf 

 
Bylo nás pět 

Děti ve věku 7 – 12 let se během zdařilé tvorby seznámily s tradičním literárním dílem Karla Poláčka 
Bylo nás pět. Jazyk a vyprávěcí žánr této knihy je pro většinu současných dětí čtenářskou překážkou. 

Povinná školní četba Bylo nás pět je pro dnešní děti (ještě před nahlédnutím do knihy) nudná už 
jenom proto, že je povinná a sto let stará.  Oblečení, zvyky, čeština a hry kluků a holek v knižní 

předloze vypadají pro současné čtenáře starobyle a nezábavně. Co se však s takovými názory 

dnešních dětí stane, když si na motivy knihy Karla Poláčka začnou hrát? Nejsou náhodou děti pořád 
stejné? Nejsou radosti kluků a starosti holek i dnes taky takové? A proč je obyčejný život kluků 

https://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2018_cislo_0_web.pdf
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popisován jako největší štěstí? Důvody dětské diváky možná překvapí a pochopí, že pro toho, kdo zažil 

obě světové války, je dílo o dětech z meziválečného období vzpomínkou na obyčejně šťastné dětství a 

nadějí na návrat života v míru. 
V režii a výtvarném zpracování Lenky Tretiagové s hudbou Ondry Galušky nscenace získala nominace 

na celostátní přehlídku Dětská scéna, na národní přehlídku Jiráskův Hronov, na přehlídku DVD a na 
řadu mezinárodních festivalů. 

Inscenace Bylo nás pět získala nadšené receneze: 

Taneční studio Light s vedoucí Lenkou Tretiagovou a její dvě skupiny. Pro první si vedoucí zvolila 
knihu Karla Poláčka Bylo nás pět a vybrala z ní především příběhy o vzniku party kluků a potom ty, 
kde se setkává svět kluků a děvčat. Představení je syntetické, děti zvládají nejen činohru, ale i pohyb, 
tanec a zpěv. Je vidět, že děti jsou parta, respektují se, navzájem se cítí a ctí. Je radost se dívat na 
chuť a elán, s nimiž nám prezentují s nadhledem a citem pro humor příběh pěti kluků. Při veškerém 
spádu a přetlaku energie z jeviště dovede Lenka Tretiagová vytvořit poetické a milé ztišené scény. Byl 
to zkrátka divácký zážitek. A ještě zajímavost. Inscenace vznikla i proto, aby usnadnila dětem zážitek z 
Poláčka, kterého dostaly ve škole za povinnou četbu a nevěděly si trochu rady s jeho jazykem.  
Soubor byl doporučen k přímému postupu na celostátní přehlídku dětského divadla Dětská scéna 2018 
Jaroslav Dejl, https://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2018_cislo_0_web.pdf 

BYLO NÁS PĚT: TANEČNÍ STUDIO LIGHT  
Představení Bylo nás pět bylo vskutku radostným zahájením přehlídky. Členové tanečního studia Light 
pod vedením Lenky Tretiagové jsou pro divadelní práci velmi dobře vybaveni. Z jejich projevu je 
zjevná nejen intenzivní, dlouhodobá a promyšlená práce pohybová. Všichni také výborně zpívají a až 
překvapivě – bez výjimky – dobře mluví. V případě tohoto představení je však mnohem podstatnější 
nasazení herců, jejich obrovská investice energie, schopnost se absolutně soustředit a být v každém 
okamžiku plně přítomni na jevišti. Každou pauzu si dokáží užít a naplnit ji obsahem. To vše bez 
náznaku cirkusového předvádění vlastních dovedností. Děti dobře rozumí jednotlivým situacím, 
pointám i podstatě celé inscenace. Ačkoli je slavná předloha postavena na slovním humoru, souboru 
se podařilo plně zachovat její poetiku i přes využití minima textu. Takové převedení literatury do 
bohatého divadelního jazyka je výjimečné. Například slavná věta „My hoši, co spolu chodíme...“, je zde 
vyjádřena opakovaným chozením v různých variacích, které ve své jednoduchosti skvěle vystihuje 
pevné a hrdé kamarádství. Také nepředstíraná vážnost až zarputilost, se kterou herci ztvárňují své 
postavy, je podstatnou součástí nenásilného humoru inscenace.  

https://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2018_cislo_0_web.pdf
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Ačkoli je studio Light – již podle názvu - studiem tanečním, v této inscenaci se výrazně posunuje 
směrem k syntetickému divadlu. Pohybové „etudy“ jako je například boj s Habrováky, či stylizovaná 
práce s fackou, nejsou tanečními výstupy. Až na výjimky mají podobu dětské hry, jsou součástí 
dramatické situace a jako takové přispívají ke zmíněné poetice díla. Taktéž je třeba ocenit, že ve 
zdánlivě zcela chlapecké látce našla režisérka plnohodnotný prostor pro dívčí skupinu a podpořila tak 
téma kontaktu dívčího a chlapeckého světa, jejich vzájemných rozdílů i nevyhnutelné přitažlivosti. V 
poláčkovském duchu pojmenované „poselství“ inscenace - Když oni byli takoví, my budeme také 
takoví – je vlastně přítomno v celém díle. Každý z herců se projevuje jako svébytná osobnost, všichni 
však s gustem a radostí vytvářejí jednu skvěle komunikující skupinu těch, co spolu chodí... 
Anna Hrnečková, https://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2018_cislo_2_web.pdf 

Výpisky z Poláčka aneb Všichni spolu mluvíme 
Inscenace Bylo nás pět dorazila do Hronova na doporučení z Dětské scény, aby dokázala dětem i 
dospělým, že Poláček nepatří do starého železa a že jen nálepka povinné četby z něj dělá synonymum 
nudy. Alespoň tak to Taneční studio Light z Prahy 5 deklaruje ve festivalovém programu. A ano, 
inscenace svěžím a uživatelsky příjemným způsobem Poláčkův stejnojmenný román popularizuje. 
Netvrdím, že jej komplexně převypráví nebo výrazněji vyloží. Spíše některé signifikantní dějové motivy  
původního románu nově seskupí a přetaví je do tanečně pohybové koláže, hrané současnými dětmi o 
dětech prvorepublikových. Režisérka Lenka Tretiagová vytáhla z Poláčkova textu v první řadě epizody 
klukovských dobrodružství jako je koupání v odlehlém rybníce, při kterém parta zachrání malého 
topícího se kluka, bitva proti partě ze sousední vesnice, návštěva kina či okouzlení cirkusem.  
Zachovává i epizodu chlapecké lásky Petra Bajzy a Evičky Svobodové z cukrárny. Naopak zcela 
eliminovala postavy dospělých hrdinů románu a potlačila motivy, které s sebou nesly (Petrova vztahu 
ke staršímu bratrovi, který je ve městě na studiích, ke služebné Kristýně, které říká Rampepurda, k  
Zilvarovi z chudobince, k rodičům či k panu učiteli). Zde jde o nejvýraznější posun inscenace od před- 
lohy. Zatímco podstatou Poláčkova románu je ukázat svět dospělých, viděný dětskýma očima, 
záměrem inscenace je navštívit idylický svět dětství a spolu s jeho hrdiny prožít několik úžasných, byť 
jen letmých dobrodružství z časů her a malin nezralých.  
A to se velmi dobře daří. Kolektiv sedmnácti dětských herců (jedenácti holek a šesti kluků) je 
mimořádně sehraný, působí sympatickým dojmem a jeho skupinový projev na jevišti je navzdory 
značné míře taneční stylizace velmi autentický. Ústřední pohybový motiv námořnické chůze „těch pěti“ 
je vcelku důvtipně rozváděn a repetován, přičemž přináší ve své ležérní houpavosti nejen nostalgicky 
bezstarostnou notu, nýbrž i milou citaci známé televizní adaptace režiséra Karla Smyczeka. Inscenace 

https://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2018_cislo_2_web.pdf
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disponuje celou řadou dobrých 
režijně – choreografických 
nápadů. Perfektně funguje 
divadelní zkratka ve zpracování 
scén v kině, při modlitbě za 
návštěvu cirkusu a v cirkuse. 
Jiné scény (například plavání v  
rybníce) působí o poznání 
popisněji a jejich herecko-
taneční zpracování je krapet 
otročtější. Jakkoli jsem již viděl 
od Tanečního studia Light i 
divadlo kompaktnější, insce-
nace Bylo nás pět znovu 
potvrzuje velmi dobré 
metodické vedení. A tím míním 
jak metodu zpracování tématu 
dětskými herci, tak metodu 
práce na formování dětského 
hereckého kolektivu.  
Děj inscenace je koncentrován 
do reality, scény fantazijního 
blouznění o výpravě do Indie, 
způsobeného Péťovou spálou, 
jsou oproti předloze redu-
kovány. Žánrový a druhový 
přerod románu do libreta 
tanečního divadla dal logicky 
vale Poláčkovu geniálnímu 
jazykovému projevu a zatlačil 
oči motivu Péťovy komické 
snahy vyjadřovat se před 
dospělými „korektně“. Domní-
vám se, že inscenace neusiluje 

o ucelené vyprávění románového příběhu divadelními prostředky. Podle mě jde spíše o inscenované 
výpisky z Poláčka. Má-li to být scénická verze pomyslného čtenářského deníku „napsaná“ z pozice 
dětských účinkujících, pak klobouk dolů. Pohledem dítěte jde o čistý průstřel, o zásah do středu terče. 

Většina toho, co může být na 
Bylo nás pět dětem blízké, byla 
do inscenace osobitě dětským 
způsobem zapracována.  
Luděk Horký, Jiráskův Hronov 
2018,  
 
Republika na nás čeká 

Nejstarší studenti Tanečního 
studia Light vstoupili v roce 

2018 do divadelně vzdělá-

vacího projektu Knihovny 
Václava Havla, jímž si mladí 

lidé po celé republice připo-
mněli stoleté výročí vzniku 

Československa inscenováním 
hry Václava Havla Zítra to 

spustíme. 
Na motivy divadelní hry Zítra 
to spustíme, kterou napsal 
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Václav Havel v roce 1988 na zakázku Divadla na provázku při příležitosti sedmdesátého výročí 
republiky, nejstarší tanečníci vytvořili zdařilou inscenaci Republika na nás čeká /aneb Kde domov 

můj. Děj hry se odehrává v noci před 28. říjnem a jeho hlavní postavou je Alois Rašín. Noc v příběhu je 
plná napětí, chaosu a očekávání. Hra apeluje na mladé diváky skutečností, že i oni jsou individualitou, 
která je součástí společnosti, na jejímž vývoji se podílejí.  Oni sami (stejně jako každý jedinec) jsou 
veledůležití účastníci politického a historického vývoje, na němž se aktivně podílí, nebo by se podílet 
měli jako příslušníci občanské společnosti. Zrod státu je nosným tématem jak z hlediska historického, 
tak současného. Nestačí pouze oslavit sté výročí naší republiky, ale jde také o její udržení a úspěšné 
fungování – o to se musí zasazovat každý z nás, tedy především mladí lidé. Projekt vyvrcholil 

závěrečným divadelním happeningem v pražském Divadle v Dlouhé 27. listopadu 2018, kde byla 

inscenace Tanečního studia Light uvedena jako nejzdařilejší jevištní tvar celého projektu. 

 

Projekty Tanečního studia Light zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže 
Taneční studio Light nabízí dětem nad rámec taneční výuky projekty zaměřené na 

volnočasové sportovní a kulturní aktivity. 

Akce nad rámec pravidelné výuky utužují mezi dětmi a studenty konstruktivní vztahy, vedou je 
k vysoké umělecké kvalitě v oblasti vlastní interpretace, směřují prostřednictvím promyšlených 

projektů k širšímu vzdělání, společenské angažovanosti studentů a vychovávají poučeného diváka a 
čtenáře.  

V roce 2018 Tanečneční studio Light uskutečnilo nad rámec pravidelné výuky tyto projekty: 
 

Imerzivní divadlo pro studenty 

Projekt umožnil dospívajícím dětem 
během pobytu v unikátním Šlitrově 

domě na Sázavě podrobný průzkum 
prostoru, do kterého vsadili své 

autorské příběhy a učili se je 

interpretovat netradiční formou 
imerzivního divadla. Vedení projektu se 

ujal absolvent souboru – mladý 
úspěšný tvůrce pražských projektů 

imerzivního divadla Letec, Pomezí a 

Pozvání – Štěpán Tretiag.  
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Imerzivní divadlo je pojem u nás spíše 

neznámý. Jde o divadlo, v němž se v 

rozlehlém prostoru kontinuálně odehrává 
komplexní příběh na mnoha místech 

zároveň a je na každém divákovi, aby si 
zvolil, kdy kde co uvidí, a našel si tak k 

dění vlastní cestu, přesněji aby si vytvořil 

svůj jedinečný příběh. 
Děti a dospívající mají rádi šifry, detektivky, 

trochu tajemna a nadchne je každá 
příležitost, kdy mohou „vzít vlastní osud do 

svých rukou“. Proto nejmladší generaci 
imerzivní divadlo okamžitě nadchlo. S tzv. 

imerzivním divadlem se u nás zatím příliš 

často nesetkáme, protože je náročné na 
výrobu. V rámci imerzivního divadla se 

můžete po více či méně rozlehlém prostoru 
volně pohybovat a vyzobávat střípky 

divadelního dění. Imerzivní divadlo tak 

nabízí možnost svobodně bloumat v daném 
prostoru. Dává divákovi pocit, že skutečně 

nahlíží do soukromí divadelních postav, 
návštěvník objevuje řadu rozličných 

prostorů, jež může dle libosti pro-
zkoumávat, či náhodně natrefit na chvíle, 

kdy se hraje jen pro něho. Imerzivní 

divadlo je interaktivní forma představení, 
při kterém se diváci volně pohybují po 

vymezeném prostoru a je jen na nich, 
čemu nebo komu věnují svou pozornost. Jevištěm bývá opuštěný dům (nebo ostrov, továrna, ulice 

města). Diváky od herců často poznáte jen podle detailů - účinkující mají např. uvázané šály, na 

hlavách klobouky nebo masky přes obličej – jinak se ale pohybují po prostoru spolu s diváky, kterým 
odhalují vždy svou verzi příběhu. Je jen na návštěvnících, jestli představení pojmou jako detektivní 

práci a budou se chtít dostat až ke kořenům příběhu nebo se nechají pohltit atmosférou a užijí si děj z 
pohledu nezainteresovaného hosta.  

V Chřenovicích studenti pracovali 23. - 25. 2., 25. - 27. 5., 30. 8. - 2. 9. 2018. Projekty Štěpána 

Tretiaga studenti aktivně navštívili v Praze 20. 4. – představení Pomezí a 9. 10. představení Dům 
v jabloních 

 
Neratov a Menteatrál – 

prázdninový pobyt dětí 
zaměřený na spolupráci 

s klienty s lehčím men-

tálním postižením 
V průběhu prázdninového 
pobytu v horské vesničce 
Neratov jsme na sklonku 
července 2018 nabídli věkově 
smíšené skupině dětského 
souboru spolupráci s klienty 
Sdružení Neratov, kteří 
využívají chráněného bydlení 
z důvodů lehčí formy 
mentálního postižení. 
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Soubor měl příležitost zúčastnit se příprav 
specifického festivalu Menteatrál a uvést 
úspěšná představení souboru v rámci 
festivalu respektujícího zdravotní postižení 
účastníků. 
Záměrem projektu bylo, aby děti lépe 
pochopily, jak vnímat spoluobčany s 
postižením jako samozřejmou součást naší 
společnosti. 
Děti z Prahy většinu času svého pobytu 
trávily venku na výletech, pomocí 
s přípravami festivalu, účastí na 
workshopech v rámci festivalu a především 
samotnou tvůrčí činností inspirovanou 
setkáváním a spoluprací s klienty Sdružení 
Neratov. 
Děti zažívaly během diskusí a spolupráce 
s mentálně znevýhodněnými kamarády 
příběhy, které by samy nevymyslely. 
Děti pochopily, že nemá smysl ignorovat 
společenská „tabu“ o lidech s postižením, a 
že pokud jejich znevýhodnění nezpůsobila 
nemoc, úraz nebo vrozená vada – může za 
jejich obranné nezralé chování právě 
společnost, odsouvající nevyhovující 
problémy do pohraničí a za neprůhledné 
zdi. Samy děti zvažovaly, jak by se 
chovaly, pokud by byly nucené prožít si 
podobné osudy. 
Životní příběhy kamarádů vyvolávaly u dětí 
záplavy emocí, učily se naslouchat jejich 
vyprávění a s pomocí lektorů přemýšlely, 
jak a na co se mohou citlivě ptát, jak 
nabízet pochopení a smysluplnou diskusi.  
Klienti se po krátkém čase dětským 
kamarádům zcela otevřeli a zažívali 
potěšení ze zájmu a společné práce. 
Asistentky Sdružení Neratov nám obětavě 
pomáhaly a zkušeně regulovaly rozhovory 
a společné činnosti tak, aby to pro všechny 
bylo přínosné.  
Pro děti byla ohromná zkušenost s 
takovými lidmi mluvit o naprosto vážných 
(závažných) věcech, být jejich partnery a 
dobře zvažovat proč jsou jiní, co všechno 
tomu předcházelo, co to znamená i jak 
reaguje okolní společnost a co je důležité 
podporovat pro dobro všech. 
Z osobních setkávání dětí s klienty vznikla 
série nečekaně vydařených metaforických 
zpracování jejich těžkých osudů a 
především osobních pocitů. Kamarádi, 
kterým děti svá představení zahrály jako 
hádanky, ohromeně hledali v abstraktních 
nabídkách sami sebe a po krátkém váhání 
je to začalo nesmírně těšit. Upřímná radost 
z pochopení abstrakce znázorňující jejich 
životní cesty a pocity, byla opravdu 
největší odměnou pro naše děti. Pro klienty 
zase byly nádhernou odměnou plyšáci od 
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našich dětí. Dojetí, vzájemný respekt a silné 
přátelství všech se mohlo na místě servírovat 
méně obdařeným pozorovatelům. 
Úvod festivalu naše děti zažily „na kůru“ unikátního 
kostela Panny Marie Nanebevzaté, kde zpívaly při 
zahajovací mši úryvky představení, které Meteatrál 
již hostil nebo letos hostit bude. 
Velmi přínosné bylo pro naše děti sledování 
výjimečně vydařeného programu Menteatrálu, 
střídajícího skvělý humor a velké dojetí Festival byl 
obohacený o vynikající koncerty a světelným 
designem. 
Je zřejmé, že existence festivalu Menteatrál 
pozvedla zájem odborníků o význam takového 
divadla. Kvalita uvedených představení 
(interpretovaných mentálně znevýhodněnými 
herci) díky tomu, že se mohou zúčastnit festivalu a 
získat odbornou zpětnou vazbu, velice rychle 
stoupá. Témata představení se začínají zabývat 
skutečnými problémy interpretů a dotýkají se 
specifického světa, který je obklopuje. Do tvorby 
mnohých souborů již s úctou a respektem zasahují odborníci a výsledky často doslova předčí 
festivalová představení „zdravých“ herců, včetně profesionálních. Festival není v žádném případě 
besídkou „mentosek“. Menteatrál je jedinečným festivalem uvádějícím vysoce kvalitní, přesvědčivá a 
tematicky výjimečná představení. Dramaturgové, režiséři a hudebníci vždy pracující s mentálně 
znevýhodněnými herci s pochopením a laskavě přizpůsobují své osobní umělecké ambice možnostem 
svých svěřenců, které dobře znají a mají je rádi – a tomu odpovídají nesmírně křehká, dojemná a 
kvalitní jevištní díla, která stojí za opakovaná zhlédnutí. 
Taneční studio Light uvedlo na Menteratrálu v roce 2018 svoji novou a velmi úspěšnou inscenaci Bylo 
nás pět podle Karla Poláčka a poetickou něžnou inscenaci Pitrýsek, inspirovanou knihou Ludvíka 
Aškenázyho. 
Obě naše představení měla ohromný úspěch. Pitrýskův příběh rezonoval s těžkými životními 
zkušenostmi kamarádů/klientů – neboť malý trpaslík Pitrýsek, hledající své místo na světě dává 
divákům jistotu, že navzdory své jinakosti každý někam patříme. Navíc vynikající herectví osmiletých 
představitelů hlavních rolí ladilo s myšlením kamarádů v Neratově.  
Inscenace Bylo nás pět zcela ohromila početné publikum festivalu svojí energií, přesností a 
výjimečnými výkony dětí. Mimo jiné i proto, že jsme hráli v rodném kraji Poláčka.  Bouřlivý potlesk 
diváků, blahopřání mnoha odborníků (např. pana profesora Klímy) završilo osobní poděkování pana 
faráře, který ocenil nejen naši práci - ale celkovou lidskost veškerého počínání našich skvělých dětí. 

 
Termíny pobytu a představení v Neratově: 

Přípravný pobyt 8. - 14. 7., realizační část projektu spolu s klienty s mentálním postižením 14. – 29. 7. 
a uvedená představení 27. 7. 18:00 Neratov, kostel Panny Marie Nanebevzaté - Zpěvy na kůru na 

závěr mše, 27. 7. 18:45 Menteatrál Neratov, červené šapitó – Pitrýsek, 28. 7. 19:00 

Neratov/MENTEATRÁL, červené šapitó - Bylo nás pět  
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Volnočasové aktivity dětí 

Tanečního studia Light mimo 

Prahu v roce 2018 
Výjezdní akce jsou důležitou 

součástí činnosti Tanečního studia 
Light. Jejich cílem je především 

upevnit důvěru dětí ve společnou 

práci, posílit sociální vztahy dětí 
ve skupině a naučit je účelné 

spolupráci. Děti se 
prostřednictvím pobytu v přírodě 

naučí lépe vnímat sebe samy 
a druhé. Společné pozitivní 

prožitky je později motivují k 

dlouhodobé práci na pravidelných 
tanečních trénincích během týdne 

v Praze a následně spolupráci při 
představení. To je možné pouze 

za předpokladu, že se akcí může 

účastnit co největší počet dětí.  
Pro děti je velkým přínosem 

vyjíždět do vybraných prostor 
mimo Prahu, kde je nejen dobrá 

příležitost relaxačního pohybu ve 
volné přírodě, ale také dobré 

pracovní zázemí (především 

prostorný sál, možnost levného 
ubytování a stravování pro 

všechny děti). 
Akce jsou rozděleny podle 

náročnosti pro jednotlivé věkové 

skupiny dětí ze studia. Pořádáme 
víkendové akce, prázdninové 

během školního roku (2 - 4 dny) a 
delší zahraniční akce během 

letních prázdnin. 

Víkendové a kratší prázdninové 
výjezdy Tanečního studia Light 

mimo Prahu v roce 2018 
29. – 2. 4. Velikonoční Hajnice,  

23. - 25. 2. Chřenovice Podhradí - 
soustředění,  

28. 4. – 1. 5. Pobyt na statku 

Štětice s péčí o koně a 
rekreačními vyjížďkami do přírody 

5. – 8. 5. Orlík – sportovní 
prodloužený víkend s výukou 

plachtění  

8. - 10. 6. Svitavy – účast na 
divadelní přehlídce s poznáváním historického města Svitavy a turistikou v jeho okolí 

9. – 10. 8. Jiráskův Hronov – účast na přehlídce divadla s poznáváním města Hronov a turistikou 
v Orlických horách 

30. 8. - 2. 9. Soustředění souboru před zahájením školního roku v Chřenovicích na Sázavě s využitím 
sjíždění úseku řeky Sázavy 

14. - 16. 9. Turistické výlety v Novohradských horách s přírodovědným zaměřením (poznávání hub a 

podmínek pro jejich výskyt) 
27. 12. - 2. 1. Pobyt na Hajnici v Zadním lese na Třeboňsku s přednáškami pracovníků CHKO 

Třeboňsko. 
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Čeští spisovatelé dětem – divadelní projekt Tanečního studia Light v rámci knižního 

veletrhu Knihex 

Tanečního studia Light v roce 2018 vytvořilo drobné inscenace inspirované vybranými literárními 
předlohami českých spisovatelů – Bylo nás pět (na motivy stejnojmenné knihy Karla Poláčka), Střípky 

z putování Pitrýska (na motivy pohádkové knihy Ludvíka Aškenázyho Putování za švestkovou vůní) a 
Republika na nás čeká/aneb Kde domov můj (inscenace vytvořena ve spolupráci s Knihovnou Václava 

Havla a motivy jeho hry Zítra to spustíme). 

Představení byla prezentována v rámci knižního veletrhu ve Studiu ALTA, kde Taneční studio Light 
nabídlo rodinám s dětmi příjemné strávení adventního času provoněného novými knihami, čtením, 

dílen, diskusemi a především divadelním představením přibližujícím dětem i dospívajícím divákům 
vybrané knižní tituly předních českých spisovatelů. 
Výběr knih, jimiž se soubor inspiroval, respektuje široké zájmové spektrum současných dětí a 
dospívající mládeže, aktuálními tématy doby a zaměřil se především na motivaci dětí k vlastní četbě.  

Projekt OSLAVIL ČESKÉ SLOVO a přiblížil současným dětem a dospívajícím knihy předních českých 

spisovatelů - Karla Poláčka, Ludvíka Aškenazyho a jednu z méně známých dramatických her Václava 
Havla. 

Program současným dětem ukázal kvality české literatury a nabídl všem zúčastněným zamyšlení, jaké 
rozdíly a shody můžeme nalézt v jazyce, tradicích, hodnotách a životním stylu dětí dnes i před sto lety, 

co to nové generaci bere a co přináší – a co je neměnné a nadčasové. 

 

Zahraniční projekty Tanečního studia Light v roce 2018 
Taneční studio Light realizuje projekty zahraniční spolupráce a reprezentace a iniciuje 

tvorbu představení, která mají povahu sociálních projektů. 
 

Blue Lake 

26. 6. - 13. 7. 2018 využily dvě studentky Tanečního studia 

Light získaného stipendia ke studiu umění v USA – v kempu 

Blue Lake v Michiganu. Jana Kozáková a Klára Klinková 

kromě taneční výuky využily studia divadla, jógy a 

výtvarného umění. Šlo již o druhou účast studentů Tanečního 

studia Light, která vzešla ze společného projektu zahraniční 

spolupráce a reprezentace. 

 

Cesta na sever – kdo nezmrzne, vyhraje 

V duchu motta vyhlášeného festivalem v Bergenu uskutečnilo 

čtyřicet dětí a studentů Tanečního studia Light 11. – 28. 

srpna 2018 svoji druhou CESTU NA SEVER. 

V Norsku soubor uvedl své nejnovější oceněné představení BYLO NÁS PĚT a rozjasnil často ponuré 

podnebí severu veselým dynamickým tancem. 

V Bergenu, na scéně skanzeu Bymuseet, Taneční studio Light uvedlo ve dnech 18. a 19. srpna dvě 
reprízy inscenace Bylo nás pět a dvě reprízy tanečního pásma českých lidových tanců. 
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V Oslo pod záštitou Tsjekkisk-Norsk Forum Oslo, soubor uvedl inscenaci Bylo nás pět a taneční pásmo 

v neděli 26. srpna nejen pro české a slovenské krajany žijící v Norsku, ale také pro další početné 

diváky - norské děti a jejich rodiny. 
Naše představení osobně ocenil zástupce českého velvyslance Mgr. Jakub Utěšený, naši krajané i 

norští návštěvníci všech repríz našich tanečních inscenací. 
Skandinávie je velký obzor plný čisté vody, čistého vzduchu a čisté přírody. Krajina (počasí) jakoby 

občas s lidmi ani nepočítala. Přesto jsme nepotkali na křivolakých silničkách jedinou dopravní nehodu, 

osady a města skýtaly pohled na jednotnou estetickou architekturu, všude bylo čisto a domy účelně 
využívaly každý kout k útulnému bytí v teple. Lidé byli velice ukáznění a drželi si od nás nedůvěřivý 

odstup. Byli však vždy zdvořilí a mírní. Jakoby svět severu ovládal tichý sladkobolný stesk smíšený 
s obdivuhodnou nádherou. Tiše jsme nahlédli, našlápli, skromně pobyli a popovídali si s hrstkou 

odtažitých seveřanů. Avšak i oni občas zjihli, když jsme dobře zatančili, nerušili nikoho zbytečným 
hlukem a vždy jsme po sobě uklidili - získali jsme si obdiv za zdvořilou a mimořádně umělecky 

přínosnou návštěvu severu. 

Cesta na západ – aneb Živá voda krajanům 
V říjnu 2018 tanečníci uvedli tanečně divadelní program svým krajanům v Kalifornii, oslavujícím sté 

výročí vzniku Československé republiky. Děti přivezly početné české a slovenské komunitě v USA živé 

české slovo a přispěly k oslavě tanečně divadelním pásmem vytvořeným z českých lidových tanců, 
písní a dobových tanečních žánrů oslavujících počátky Československé republiky.  

Projekt v Kalifornii již opakovaně umožnil osobní zkušenost dětem a mladým studentům naší školy s 
mezinárodní spoluprací založené na vzájemném respektu a porozumění. Stavebním kamenem projektu 

byla reprezentace tradiční české kultury v USA – konkrétně na krajanském festivalu Orinda v San 

Franciscu, pořádaném k oslavě stého výročí vzniku Československé republiky. Uspořádáním dalších 
představení a diskusí v kalifornských školách a poznáváním Kalifornie jsme umožnili dětem hledání 

kulturních postojů, které jim mohou pomoci najít jistoty v otevřeném a rychle se měnícím světě a čelit 
tak současnému politickému neklidu. 

V San Franciscu děti vystoupily 21. 10. na festivalu Orinda, 27.10. Czech School of California a 29.10. 
Saint Brigid School. 

Reprezentativní program byl složen z tanečních choreografií propojených divadelními situacemi 
vedenými v angličtině, živým zpěvem v češtině a vyvrcholil dynamickým pásmem lidových tanců. 

Dalším výrazným rysem projektu bylo pochopení toho, že rozvíjený umělecký talent děti mohou použít 
jako silný prostředek k oslovení velkého počtu lidí, k ovlivnění názorů a postojí komunit diváků i jako 

osobní sdělení a komunikační prostředek. Den oslav stého výročí vzniku Československa rezonoval 

právě v dalekém kraji silněji a významněji – v obklopení těch, kdo se ke kořenům své vlasti hrdě hlásí 
– než jsme si uměli představit doma ve víru příprav významného výročí. 
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Soubor jako vždy nepodcenil ani poznávání navštívené země. Děti viděly všechna významná místa San 

Francisca a podnikly několikadenní výlet do nejstaršího přírodního parku USA – Yosemitského 

národního parku. Zkušené cestovatelé byli doslova ohromeni krásou hor a divokou přírodou 
s medvědy a pumami. Dobrodružství ze skromného táboření v cedrovém lese, z výletů do skal a 

sekvojových lesů a z dech beroucích vyhlídek byl dalším celoživotním zážitkem mladých umělců. 
Kalifornie je nádherná země, na podzim vyprahlá, prašná a žíznivá. A tak asi není 

náhodou, že vzácní hostitelé nazvali návštěvu dětí „Živou vodou“. Jejich strhující energie 

životní i umělecká je přesně naměřená, divoká a přece ovládaná. Radost dětí z poznání s sebou nese 
pokorné přijímání nepohodlí i hrdou energii a osobní iniciativu. Je dobře, že právě na ně naše 

republika s nadějí čeká. 
Cesta na jih - trpaslík Pitrýsek u 

krajanů v Chorvatsku 
Patnáctičlenný dětský soubor z Prahy 

(děti 8 – 12 let) s doprovodem 

reprezentoval k příležitosti stého vzniku 
Československé republiky na 

krajanském festivalu v Kaptolu 
v Chorvatsku 27. – 30. října 2018 své 

představení Střípky z putování Pitrýska. 

Děti přivezly svým krajanům živé české 
slovo a přispěly k oslavě českých 

lidových tradic u krajanů v Chorvatsku.  
 

Bylo nás pět na festivalu Deutsche 
Kinder-Theater-Fest 

27. - 30. 9. 2018 vycestovalo dvacet 

členů souboru do Německa, kde 27. 9. 
od 20:00 děti zahrály oceněnou 

inscenaci Bylo nás pět v rámci setkání 
s uměleckými partnery souboru 

TanzTheater Laborinth v DGH 

Wichmannshausen v Německu.  Potom 
se soubor přesunul na krásný festival 

Deutsche Kinder-Theater-Fest 
v Mindenu, kde 30. 9. od 11:00 děti 

uvedly inscenaci Bylo nás pět. Festival, 

pořádaný BAG Spiel & Theatre v 
Stadttheater Minden (Severní Porýní-

Vestfálsko) hostil kromě vybraných 
souborů z celého Německa také český 

a čínský soubor jako nejkvalitnější 

inspirativní představení zahraničních 
dětských kolektivů.  

Ohromnému úspěchu české inscenace 
na mezinárodní scéně předcházelo 

několik krásných dní na festivalu. Od 
pohodlného bydlení v luxusním 

penzionu v malebné přírodě Porýní, 

přes vydařené festivalové workshopy 
pro děti – až po velmi kvalitní tanečně 

divadelní program festivalu. Děti 
shlédly výborná představení 

v nádherných divadlech s profe-

sionálním vybavením, poznaly krásné 
město a především se seznámily a 

spolupracovaly s mladými zahraničními 
divadelními tvůrci a interprety. 
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Profesionální tvorba, reprízy a workshopy Tanečního studia Light 

Taneční studio Light tvoří a reprízuje komunitní divadlo a integruje profesionální 

uměleckou tvorbu s pedagogickým působením. 

Významnou činností Tanečního studia Light je tvorba a reprizování profesionálních 
interaktivních tanečně – divadelních inscenací pro děti a mládež (Pohádka po kapkách, 

Putování ve větvích, Krabat, Hodně malá čarodějnice, JOLA MANGPO, Bratři, Krev není voda a další) a 

pořádání odborných workshopů pohybové a taneční výchovy pro děti a dospělé. 
Taneční studio Light každoročně získává za vedení autorských komunitních divadel (interaktivních 

inscenací) pro děti a mládež vynikající recenze a nabídky na uvedení inscenací na festivalech pro děti a 
mládež (např. účast na festivalu Dítě v Dlouhé, Na Strunách dětem, nominace na festival 

divadla pro děti v Bergenu v Norsku a další) 
Profesionální tvorba Tanečního studia Light je podstatná nejen pro diváckou veřejnost, ale umožňuje i 

nenahraditelnou zkušenost svým dětským členům při tvorbě a reprízování spolu s profesionálními 

umělci. Nabízí také uplatnění svým absolventům – nyní již studentům uměleckých škol a začínajícím 
umělcům. 

V roce 2018 Taneční studio uvedlo 51 repríz profesionálního tanečního divadla na 
předních scénách pro celkem cca 3 500 diváků a jednu premiéru. Uvedlo již osmý ročník 

tradičního festivalu Partitura, víkendem s ekologickou tématikou Taneční studio Light 

oslavilo 100 reprízu úspěšné inscenace Putování ve větvích a uvedlo derniéru své 
nejúspěšnější inscenace JOLA MANGPO, která byla uvedena na festivalu Dítě v Dlouhé 

2018. Inscenace JOLA MANGPO a Krabat byly opakovaně uvedeny pro Klub mladého 
diváka v pražských divadlech. 

Taneční studio Light vede vyhledávané workshopy pro učitele a tvůrce divadla i pro širokou veřejnost 

(např. v rámci akce Struny dětem, festivalu Menteatrál a další). 
Řada dětí a studentů byla obsazena do profesionálních inscenací nad rámec repríz 

pořádaných Tanečním studiem Light (Proces – divadlo Ponec, Nová Atlantida – Národní divadlo, Rok 
na vsi – Divadlo pod Palmovkou) a vybrané děti zastaly role v hudebním klipu Svoboda, ve filmech 

Metanol, Zkáza Dejvického divadla a hlavní roli ve filmu Mary Popins se vrací daboval Vítek Gajdoš. 
Členové souboru také nahráli řadu reportáží pro Český rozhlas (např. Tančím, proto jsem – Lenka 

Tretiagová, reportáž o cestě Odzera na střechu světa – Anna Tretiagová, Odzer Stanzin, David Králík). 
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Premiéra profesionální inscenace Tanečního studia Light v roce 2018 – Krev není voda 

Nový inscenační projekt je inspirovaný (a zároveň skutečně naplněný) hodnotami rodiny.  

Tvorba nového profesionálního představení „Krev není voda“ stála na křehkých rodičovských vztazích, 
které zpravidla převážily nad profesní disciplínou umělců. 

K tvorbě jsme vyzvali významné profesionální umělce současné divadelní scény spolu se svými 
potomky.  

K vyprávění příběhu o rodinném štěstí, které 

často vyžaduje největší osobní oběti, umělci 
využili svých uměleckých profesí – tance, 

herectví, živé autorské hudby a výtvarné 
spolupráce. Jejich děti, aniž by se o cokoli 

záměrně snažily, našlapovaly nadšeně ve  
stopách svých milovaných otců. Již s menším 

obdivem (a větší kritičností) vedle otců na scéně 

existovali potomci balancující na prahu 
dospělosti. 

Cílem projektu bylo zprostředkovat veřejnosti 
příběh o rodinných poutech, která jsou silnější 

než odloučení nebo smrt. A co to znamená? Snad 

to, že krev každého lidského rodu protéká 
generacemi rodin a nese životní energii nezávisle 

na odloučení. Snad je to zpráva o naději, že naši 
rodiče jsou s námi i tehdy, když se jich 

nemůžeme dotknout nebo když jejich pomoc a 
oporu odmítáme. Nebo je to zpráva o tom, že i 

když rodičům nezbývá na děti tolik času, kolik by 

si všichni přáli – společná krev jim zůstává jako 
hlavní pouto, jako důvod se k sobě vracet a 

poznávat se, mít společné kořeny, příběhy a 
vzpomínky? 

V neposlední řadě je inscenace jednoznačnou 

zprávou o tom, že potomci nesou talent svých 
rodičů, mají jejich podobu a pokračují v jejich touhách… Zkrátka být otcem, synem nebo dcerou je 

opravdový dárek, o který stojí za to něžně pečovat, podléhat patosu a nestydět se za něj. 
Na tvorbě projektu „Krev není voda“ se podíleli Milan Cais s dcerou Evelínou, Richar Fiala s dcerou 

Františkou, Ondřej Galuška se syny Jáchymem a Radovanem, Dora Sulženko Hoštová, David Králík 

s tatínkem Michalem, David Novotný s dcerou Anežkou a manželkou Anetou, Pavel Vagai s dcerou 
Zorkou, Lenka Tretiagová s dcerou Terezou a neteří Rozálií a technici Sebastián Vích a Ondřej Pavelka. 

Premiéra inscenace, která se tentokrát opírá o výraznou autorskou hudební složku, se uskutečnila 9. 
prosince 2018 v Divadle v Celetné. 

 

Kulturní projekty profesionální činnosti Tanečního studia Light 
v roce 2018 

Taneční studio Light má nebývale velký 

kulturní záběr a již mnoho let ovlivňuje 
kulturní nabídku pro stovky dětí a 

mládeže nejen na území Prahy. 
 

Víkendový divadelní projekt Vyčaruj si 

neděli 
Taneční studio Light uvedlo v rámci 
podzimního víkendu 10. a 11. 11. 2018 čtyři 
reprízy dvou interaktivních inscenací, 
inspirovaných příběhy Otfrieda Preusslera. 
Každá repríza byla obohacena dílnou. Pro 
mladší děti dvě interaktivní představení 
s dílnami Hodně malá čarodějnice a pro 
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dospívající mládež dvě interaktivní představení s dílnami Krabat. 
Projekt se uskutečnil ve Studiu ALTA v divadelním sálu a přilehlé menší hale (zázemí pro účastníky). 
Diváci využili také prostory rozlehlé kavárny Studia ALTA. 
Garantem prostoru (pronájem prostor s divadelní technikou, uskladnění dekorací atd.) bylo Studio 
ALTA.  

JOLA Mangpo - pro děti vyrovnávající se 
s následky úrazů i zdravotní prevence   

JOLA MANGPO přinesla všem svým divákům 
vzájemný respekt, pochopení a toleranci k lidské 

jinakosti – a především prostor pro lidské projevy 
citu, pokory, pomoci a přirozené otevřenosti.  

JOLA MANGPO pomohla dětem po úrazech ke 

zdravému startu do života a k víře v uzdravení i 
osobní úspěch navzdory osobním handicapům.  

Inscenace odhalila zdravým dětským divákům nový 
pohled na osobní zdraví a život v nesnadných 

okolnostech, které je potřeba přijmout. 

Úspěšné dvoudílné představení JOLA a JOLA 
MANGPO, inspirované osu-dem Odzera Stanzina, 

obohacené o interaktivní program a diskuse s od-
borníky, Taneční studio Light uvedlo v roce 2018 

celkem sedmkrát. 

Inscenace JOLA byla mimo jiné cestou k ovlivňování 
veřejnosti a postojů jednotlivců k lidem s postižením 

a k vzájemné komunikaci dětí s postižením a 
zdravých dětí. 

Každá repríza podporovala zdravotně znevýhodněné 
děti a mládež, vyrovnávající se s trvalými zdravotními 

následky a směřovala ke kompenzaci dětí se 

zdravotním postižením. 
Odzerův příběh byl divácky atraktivní, s exotickým 

nádechem a s možností odhalit skutečné osobní 
hodnoty v každém člověku.  

A tak se po padesáti divadelních zdolání stylizovaného vrcholu uskutečnila nevídaná proměna – reprízy 

zdařilé inscenace již nesloužily výhradně Odzerovi a jeho kamarádům, ale především divákům, kteří 
bez dechu stanuli spolu s ním nahoře a s nadhledem si uvědomili pravou podstatu lidských hodnot a 

ujasnili si své skutečné štěstí. 
 

 
Týdenní festival osmého ročníku Partitura 

Taneční studio Light uskutečnilo 6. – 11. 11. 2018 ve Studiu ALTA osmý ročník komunitního divadla 

pro děti PARTITURA /aneb party dětí na túrách.   
Čas plný workshopů a interaktivních představení nejen pro děti hostil 800 diváků. 

Děti a dospívající diváci během festivalu poznali současný tanec coby tajemného cizince. 
Návštěvníci se vydali na dobrodružnou cestu plnou překážek, aby odhalili tanec jako umělecký žánr i 

svoji osobní seberealizaci. 

Během týdenní cesty proměnlivou divadelní scénografií se poutníci neobešli bez vzájemného 
kamarádství, přemýšlení a řádné fyzické námahy.  

Na konci každé cesty objevitele čekal Tanec - jako kamarád a parťák na další túru. 

Festival PARTITURA je jednou z mála nezastupitelných příležitostí, kde se nejmladší generace nejen 

setkává se současným tancem, ale kde má příležitost mu porozumět a přijmout jej jako jedinečnou 
součást umění. 

Festival Partitura dětem nabízí dětem a mládeži současný tanec jako fantastickou hádanku, zakletý 

příběh, detektivku – jako osobní výzvu provokující fantazii, umělecké cítění a ochotu vnímat nabízené 
umělecké taneční prostředky. 

Osm úspěšných ročníků festivalu Partitura hostilo od roku 2011 do roku 2018 šest tisíc diváků – 
zejména dětí a dospívajících! 
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Partitura nabídla dětem profesionální současný tanec vytvořený na míru dětskému vnímání. Festival 

především systematicky a zkušeně DĚTI UČÍ POROZUMĚT TANCI A PŘIJÍMAT HO JAKO JEDEN 

Z NEZASTUPITELNÝCH UMĚLECKÝCH ŽÁNRŮ I JAKO SVOJÍ OSOBNÍ SEBEREALIZACI. 

 

Putování za životem stromu – projekt 

ekologické výchovy a vzdělávání dětí 
Projekt umožnil vytvářet ekologické povědomí 

předškolních dětí a žáků ZŠ a SŠ v Praze. 
Nabídli jsme dětským a studentským 

kolektivům kompletní vzdělávací projekt 
zaměřený na prioritní téma energie a odpadu 

v bývalých továrních halách Studia ALTA 

v Praze 7. 
Oživili jsme atraktivní činností staré 

industriální prostory a dali jsme jim novou, 
aktuální funkci. 

Oslovili jsme 800 zejména dětských diváků 

v rámci patnácti repríz výchovně vzdělávacího 
programu. 

Využili jsme umělecké prostředky pro výchovu 
a vzdělání dětí a mládeže v rámci ekologické 

osvěty. 

Uskutečnili jsme v roce 2017 reprízy programu 
19. 9. v 9:00 a 10:30 a 17:00, 1. 11. v 9:00 a 

10:00, 2. 11. v 9:00 a 10:00. V roce 2018 27. 
3. v 10:00, 28. 3. v 9:00 a 10:30, 13. 10. v 

14:00 a 17:00, 14. 10. v 14:00 a 17:00 a 10. 
10. v 9:00 a 10:30, vždy pro průměrně 50 

aktivních dětských návštěvníků s doprovodem. 

Původně plánované červnové reprízy 
programu jsme museli přesunout kvůli 

technickým problémům divadla (nefungující 
klimatizace v nečekaně horkém počasí) na 

říjen 2018. 

V říjnu 2018 jsme oslavili stou reprízu 
Putování ve větvích – jednoho 

z nejúspěšnějších a nejžádanějších programů 
Tanečního studia Light, které mělo premiéru 

v září 2009. 
Ekologická inscenace, apelující na diváky, aby 

nebyli lhostejní ke svému životnímu prostředí 

a aktivně se podíleli na jeho ochraně, ovlivnila 
za posledních devět let cca 8 000 diváků 

v Praze, českých regionech a v Číně. 
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Stá repríza odhalila nejen úctyhodnou zralost inscenace, ale také velkou amortizaci využitých dekorací 

a kostýmů, které se postupně musí podrobit šetrné obnově. Cíl projektu vychází z potřeby obyvatel 

vyrovnat se s opuštěnými industriálními stavbami - dědictvím minulé doby a využít je jako výzvu k 
šetrnější výstavbě, respektující krajinný ráz a ekologické požadavky průmyslu ve městech. 

Obsahem projektu byla realizace patnácti repríz interaktivní ekologické inscenace Putování ve větvích 
v bývalých továrních halách Alta s workshopy zaměřenými na ochranu přírody a symbiózu zvyšujících 

se životních nároků lidstva s přírodním dědictvím. 

 

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům 
 a profesionálním umělcům 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Prostřednictvím aktivit Tanečního studia Light, mají nejen členové studia příle- 

žitost seznámit se s nejatraktivnějšími formami pohybu, s kvalitní literaturou 
a vysokou uměleckou kvalitou všech příbuzných oborů. Taneční studio Light 

se snaží prostřednictvím umění formovat všestranné a zdravě sebevědomé 

osobnosti, které se umí dobře orientovat ve světě a rozumí společnosti, 
ve které vyrůstají. 

 

Celoroční činnost Tanečního studia Ligh 
v roce 2018 finančně podpořilo 

MK ČR a MČ Praha 5 
   Jednotlivé projekty Tanečního studia Light byly podpořeny 

Hlavním městem Praha, MČ Praha 7, 
Státním fondem kultury ČR, 

                  a dalšími subjekty, dobrovolníky a přáteli 

 


