
 
 
 
 

Světlo 
Tanečního studia  
Light 
v roce 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 JOLA      PARTITURA   
 

Rozsvítíme 
Ameriku   

 
    Pan Brum 
    a jeho dům 

Roztočíme Paříž 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
Taneční studio Light je jedinečné svým kulturním přínosem v tom nejširším 
uměleckém záběru. 
 
Představení Tanečního studia Light v roce 2015 shlédlo víc než 2 500 diváků ve 
Studiu ALTA a podobný počet diváků přilákalo Taneční studio Light na festivalech 
a přehlídkách v ČR a v zahraničí. 
Uměním lze vychovávat a vzdělávat. S tanečním divadlem jde cestovat, tancem je možné 
objevovat sebe sama i celý svět. Osobní podílení se na divadelní tvorbě může mít zásadní vliv 
na výchovu dětí a na společnost, kterou budou tvořit.  

Přesto taneční divadlo pro děti nemá v současné společnosti 
ideální pozici. 
Narážíme na otázky –  
co je - a co není profesionální,  
co je - a co není tanec,  
co je - a co není pro děti,  
zda mohou - nebo nemohou být  
děti na jevišti …? 
V uplynulém roce jsme se snažili  
sladit taneční divadlo s výukou  
dětí ve školách. Některé školy  
vyžadují velmi objemné penzum znalostí  
a hodnotí své žáky bez vazby na jejich skutečný život. Umění se 
tak leckdy stává jenom doplňujícím koníčkem malé části dětí, 
které na něj nemusí mít čas při splnění všech norem a 
požadavků současných škol.  

Jedním z našich cílů je snaha vrátit školnímu vzdělávání zájem o umění a pomoci najít ve 
školách respekt pedagogů k uměleckým úspěchům svých žáků. 
Taneční studio Light ověřuje výchovu a vzdělání dětí uměním a hodnotí pedagogické přínosy 
výchovy divadlem. Chce nabídnout rodičům a učitelům kvalitní uměleckou tvorbu 
respektovanou vzdělávacími institucemi. Usiluje o to, aby si školy a rodiče mohli vybrat nejen 
nahodilé návštěvy divadla, ale systematické umělecké vzdělání svých svěřenců. 



Taneční studio Light ověřuje a hledá alternativní pedagogické metody využívající 
umění jako prostředku výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. 
Taneční studio Light tvoří a reprízuje komunitní divadlo a integruje profesionální 

uměleckou tvorbu s pedagogickým působením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční studio Light realizuje projekty zahraniční spolupráce a reprezentace a 

iniciuje tvorbu představení, která mají povahu sociálních projektů.  

Spolek funguje při ZUŠ Na 

Popelce v Praze 5. 

 

Celoroční činnost Tanečního 

studia Light se podřídila splnění 

snu všech tanečníků, kterým bylo 

uskutečnění projektu „Rozsvítíme 

Ameriku“.  

Pracovitost a snaha všech dětí a 

studentů, kteří solidárně podpořili 

hrstku vytipovaných tanečníků 

reprezentujících spolek v USA, byla 

neopakovatelná. 

Skupina se složila na doplnění dotací 

(projekt patří k nejúspěšnějším na 

serveru hithit.com) a všichni členové 

spolku, jejich rodiny a přátelé se 

zasloužili o úspěšné vyvrcholení 

mnohaleté práce Tanečního studia 

Light, které poprvé „vykročilo 

z Evropy“. 

 



Činnost Tanečního studia Light se dělí do dvou základních směrů, jejichž 
provázanost je základní kvalitou spolku a vytváří komplexní uměleckou nabídku: 
 

Taneční studio - výchovně vzdělávací směr 
Taneční studio Light nabízí 
dvacátým rokem pravidelné 
lekce taneční a dramatické 
výchovy pro víc než sto dětí 
ročně. Děti se vzdělávají 
v tanečních a dalších di-
vadelních oborech pod vedením 
odborných lektorů ve sku-
pinách, rozdělených podle věku, 
zaměření a zájmu. 
Lekce jsou doplněny možností dětí 
účastnit se mnoha mezinárodních 
workshopů a uměleckých a 
sportovních soustředění, během kterých děti získávají mnoho odborných, ale i obecně 
lidských zkušeností. 
Studium je využíváno nejen dětmi, ale také mladými absolventy spolku, rodiči a prarodiči 
dětí. Celoroční práce všech věkových skupin spolku vede k osobité tvorbě choreografií a 
inscenací, které jsou pravidelně oceňované na národních a mezinárodních přehlídkách a 
soutěžích. 
Dospívající členové spolku se každoročně stávají studenty uměleckých středních a vysokých 
škol, aby zde zúročili svoji přípravu a talent a aby se osobně angažovali v uměleckém vedení 
mladších dětí souboru. 
 

Divadlo Sebou - profesionální tvorba  
Jedinečná a vyhledávaná inter-
aktivní představení Tanečního 
studia Light pomáhají dětským a 
mladým divákům pochopit pro-
středky tance a pohybu nejen jako 
divadelní výpověď a metaforu, ale 
také jako osobní seberealizaci a 
cestu ke kreativitě.  
Interaktivní taneční divadlo spolku 
se stalo jednou z nejvyhle-
dávanějších kulturních nabídek pro 
mateřské a základní školy v Praze. 
Aktivní spoluúčast dětských diváků 
a zároveň velmi vysoká umělecká 
kvalita inscenací jsou důvodem obliby u pedagogů i rodičů dětských diváků v Praze i mimo 
hlavní město a v zahraničí. 
Profesionální tvorba Tanečního studia Light je podstatná nejen pro diváckou veřejnost, ale 
umožňuje i uplatnění svým absolventům – studentům uměleckých škol a začínajícím 
umělcům. 
Taneční studio Light vede výuku tvořivé taneční a pohybové výchovy na základních školách 
v rámci projektu Tanec školám, která vrcholí bohatými veřejnými ukázkami práce. Taneční 
studio Light vede workshopy pro učitele a tvůrce divadla. 



Projekty Tanečního studia Light v roce 2015 
 
Reprízy inscenací  
 
V roce 2015 Taneční studio Light 
odehrálo celkem 38 repríz 
profesionálního tanečního divadla 
pro děti (z toho šest repríz v USA).  

 
Putování ve větvích, oblíbená interaktivní 
inscenace s ekologickým tématem, typická 
scénografií s dominantní šikmou a kopcem, 

byla reprízovaná v roce 2015 celkem 5x (od 
premiéry 70 repríz). V dětských rolích se 
na poslední repríze ukázaly nové děti ve 
věku 7 až 9 let. 
 
Hodně malá čarodějnice,  nejprodá-
vanější inscenace spolku, určená 
nejmladším dětem a začínajícím čtenářům, 
byla v roce 2015 reprízovaná celkem 7x 
(od premiéry 43 repríz) 
 
Krabat, interaktivní inscenace vysoce 
hodnocená odbornou veřejností měla v roce 
2015 celkem 7 repríz (od premiéry 37 
repríz) 
 
Karlík, aneb zážitkový divadelní 
trenažer, nejnovější představení, které 
patří mezi divácky nejvyhledávanější, ale 
ještě ne zcela „usazené“, se reprízovalo ve 
Studiu ALTA v roce 2015 celkem 11x (od 
premiéry 22 repríz) 

 
 

 
Taneční studio Light reprízovalo 
v roce 2015 cca 50 
neprofesionálních inscenací a 
choreografií, z toho k nej-
úspěšnějším počinům patřilo 
sedmnáct repríz dokumentárního 
divadla JOLA, devět repríz 
dětského punkového divadla Pan 
Brum a jeho dům a taneční série 
mladších dětí „Červená“ 
s vyvrcholením na podzimním 
uměleckém pobytu v Paříži. 



Punkové divadlo Pan Brum a jeho dům 
vzniklo na motivy knihy Paula Gruvese a 
během svých devíti repríz bylo uvedeno na 
postupových kolech a celostátní přehlídce 
Dětská scéna ve Svitavách, na festivalu 
Refufest na Točníku, v Jičíně na přehlídce 
dramatické výchovy, na přehlídce DVD v Disku, 
na Noci divadel ve Studiu Alta, na festivalu 
Partitura a je přizváno na festival Assitej. 

 
 

 
Nová tvorba v roce 2015 
V roce 2015 v rámci profesionální tvorby vznikla ve spolupráci s produkcí Divadla 
Sebou, reprezentativní inscenace Rozsvítíme Ameriku. Taneční inscenace byla 
vytvořena cíleně pro zahraniční reprezentaci spolku a lze ji hrát v češtině i angličtině. 

 
Dynamická tanečně divadelní koláž, nazvaná Amerika na nás čeká /aneb Divadlo 
Sebou, je o rozhodování produkčního Seby, kdo do Ameriky pojede a co všechno je potřeba 
sbalit s sebou do kufru. Stylizovaná cesta letadlem, vlakem, na koni, lodí (včetně ponoru na 
dno Michiganského jezera) vzbudila v divácích bouřlivý smích i dojetí ve chvíli, kdy přece jen 
do USA kromě lodního kufru doputovala i ta nejmenší tanečnice ze všech. 
Druhá část programu s názvem Light / aneb Rozsvítíme Ameriku je pásmo stylizovaných 
českých tanců nabitých energií roztočených sukní a urostlých mladíků. 
Všech osm repríz nové inscenace rozesmálo stovky diváků v ČR a v Americe a skvěle 
reprezentovalo široký žánrový záběr činnosti spolku. 
 



V roce 2015 Taneční studio Light vytvořilo v oboru neprofesionálních uměleckých 
aktivit autorský inscenační projekt JOLA, muzikálové představení To koukáte a děti 
reprezentovaly svoji taneční tvorbu sériemi choreografií Červená a Oživlá kavárna. 
 
Nejvýznamnějším počinem spolku 
v oblasti neprofesionální tvorby byla 
v roce 2015 jednoznačně autorská 
tanečně divadelní inscenace JOLA, 
inspirovaná skutečným osudem jednoho 
z členů souboru. JOLA je velmi silný 
příběh malého chlapce Odzera, 
kamaráda, kterému se v raném věku v 
jediné vteřině navždy změnil celý život. 
Vypráví o jeho cestě k uzdravení, o 
střetu s jinou kulturou, o přátelství 
nejen jeho očima, ale i očima těch, kteří 

jeho příběh prožívali s ním. 
S vynikajícími recenzemi byla JOLA 
nominovaná na nejvyšší národní a 
mezinárodní festivaly – včetně přehlídky 
Assitej 2016 v Divadle v Dlouhé a přijetí 
na World Festival of Children's 
Performing Arts 2016 v Japonsku.  
V roce 2015 se JOLA reprízovala 
sedmnáctkrát – na postupových 
kolech a na celostátní přehlídce 
dětských divadel Dětská scéna ve 
Svitavách, na mezidruhové celostátní 
přehlídce Jiráskův Hronov, na letním 
festivalu Blue Lake v Miller Theater 
v USA, na festivalu Menteatrál 
v Neratově, na divadelní přehlídce 
Popelka Rakovník, na přehlídce DVD 
v Disku v Praze, na festivalu Partitura a 
spolek uspořádal v Praze jednu 
sousedskou akci a dvě benefice pro 
Odzera a pro školu v jeho rodné vesnici. 
 
Již tradiční spolupráce dětí s babičkami 
patří k nejoblíbenějším aktivitám 
souboru. K vrcholům tvorby s babičkami 
patřil týdenní pobyt v Neratově. Děti se 
během pobytu učily soužití v komunitě, mezi jejímiž členy byl věkový rozdíl až 68 let. 
V průběhu celoročního projektu věkově nesourodá skupina připravila muzikálové představení 
„TO KOUKÁTE“, inspirované mezigenerační komunikací. Taneční studio Light během roku 
úspěšně reprízovalo nový taneční program „TO KOUKÁTE“, založený na tradici rodiny, na 
jejích hodnotách a zejména na možnosti zachování velké fungující rodiny v současném světě. 
Na postupových soutěžních přehlídkách dosáhly taneční choreografie dětí a studentů 
mnohých ocenění. K nejvýznamnějším patřila nominace série choreografií Červená / aneb 
Roztočíme Paříž na umělecký pobyt ve Francii a zapojení studentů do projektu Oživlé kavárny 
(kavárna Obývák Alta, kavárna Liberál a další). 



Festival 
PARTITURA 

Pátý ročník festivalu 
umožnil dětským divákům 
partnerskou uměleckou 
spolupráci při tvorbě 
inscenací Tanečního studia 
Light. Již pátým rokem 
jsme nabídli stále 
početnější divácké obci 
jedinečná interaktivní 
představení a divadelní 
dílny souboru tak, aby bylo 
možné si je prožít v logické 
návaznosti a v kompletní 
atraktivní scénografii! 

Týdenní festival Partitura probíhal koncem listopadu v bývalých továrních halách v 
Holešovicích, ve Studiu ALTA. Festival představil celkem 13 interaktivních představení a 7 
dílen pro děti a mládež, vedených profesionálními umělci současné scény pro cca 750 dětí, 
pedagogů a rodičů. 

 

Zahraniční 
projekty soboru 
v roce 2015 
Taneční studio Light ve 
spolupráci se ZUŠ Na 
Popelce v Praze 5 navázalo 
spolupráci v rámci 
mezinárodního výměnného 
programu americké 
organizace Blue Lake 
Fine Arts Camp, která v 
uměleckém vzdělávání 
působí od roku 1966. Od té 
doby prošlo vzděláním přes 
300 tisíc mladých umělců. 
V červnu 2015 Taneční 
studio Light hostilo 
americký taneční 
soubor Blue Lake v 
Praze.  
V bývalých továrních 
halách Studia ALTA se 
souborům podařilo oživit 
zajímavý industriální 
prostor a inscenovat v něm 
dvě představení českého 
souboru Krabat a Karlík, 
společný taneční workshop 
a diváci v Praze měli 
zejména výjimečnou 



možnost zažít exkluzivní taneční večer Blue Lake Fine Arts Camp. 

V srpnu 2015 vyvrcholila spolupráce souborů realizací úspěšného turné Tanečního 
studia Light okolo jezera Michigan. Během turné soubor z Prahy ve státech Illinois, 
Wisconsin, Michigan a Indiana uskutečnil šest představení s názvem „Rozsvítíme Ameriku“  
a na letním festivalu Blue Lake v Miller Theater uvedl dokumentární inscenaci „JOLA“. 
 

Patnáct dětí z Paříže se svými 
učiteli navštívilo počátkem října 
Prahu, aby se podílelo na akcích 
Tanečního studia Light. 
Pražské děti ve věku 8 – 10 
let posléze odcestovaly do 
Paříže, aby představily 
českou kulturu místním 
dětem a dospělým divákům. 
Spolupráce v Paříži zahrnovala 
vedení tří workshopů 
zaměřených na divadelní a 
taneční tvorbu s dětmi různého 
věkového složení a několik 
reprezentativních vystoupení 
pražského souboru na akcích 
zaštítěných partnerským 
divadelním souborem. 
 
Když deset tanečníků z Prahy 
na přelomu října a listopadu 
2015 roztančilo pařížské sály, 
nikdo nevěděl, že 
v nadcházejících dnech dopadne 
na Paříž tragická teroristická 
událost. 
S velmi živou vzpomínkou na 
krásné dny v Paříži se u 
televizních zpráv snažíme 

porozumět tomu, co se ve francouzském hlavním městě stalo necelé dva týdny po našem 
návratu. Nedaří se nám to pochopit a neumíme najít jednoznačnou odpověď na to, zda 
máme podléhat strachu a s dětmi již nikam necestovat. 
Najednou se nás to vše týká velice osobně, mezi ohroženými jsou naši přátelé, kteří nám 
otevřeli své domovy a opakovaně s námi prožili hodně společných aktivit. 
Všechny naše profesní starosti překrylo nesmírné štěstí, že jsme všichni v 
pořádku doma a děti jsou v bezpečí u svých maminek. 

 

Workshopy pro pedagogy  
a jejich dětské kolektivy 
Jedinečné propojení pohybu s divadelní 
dramaturgií, které Taneční studio Light používá, 
inspiruje mnoho uměleckých spolků.  
Lenka Tretiagová s týmem absolventů spolku 
v roce 2015 vedla workshopy, určené dětem 
nebo pedagogům – v rámci festivalů Dada-



inspirační dny, Struny podzimu, Menteatrál, 
Partitura a tematické dílny ve Studiu ALTA. 
Tým lektorů Tanečního studia Light 
celoročně realizuje pravidelné i ukázkové 
tanečně pohybové lekce pro několik tříd 
pražských škol. 
Děti a studenti Tanečního studia Light se 
zúčastnili mnoha seminářů – včetně 
mezinárodních dílen, mezi jinými „Myslet 
tancem“ (Dora Hoštová), Tanec a my 
(Justyna Wielgus), „Tělo a hlas (Robert 
Nižník), Site specific (Lenka Huláková a 
Adam Krátký). 

 
Výjezdy souboru  
mimo Prahu na území ČR  
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 k cílevědomé 
spolupráci při tvorbě choreografií a 
představení. 
V roce 2015 taneční studio Light uskutečnilo 
dva turnusy prodloužených víkendů, 
zaměřených na rekreační jízdu na koních, 
jeden májový víkend s plachtěním na Orlíku, 
víkendové soustředění v Osinalicích na 
Kokořínsku, několik prodloužených víkendů 
a prázdninových pobytů v Chřenovicích na 
Sázavě a na Hajnici na Třeboňsku, mnoho 
výjezdů spolek pořádal v rámci účasti na 
festivalech a přehlídkách (Sedlčany, Svitavy, 
Točník, Hronov, Neratov, Jičín, Jindřichův 
Hradec, Rakovník). 

 
 
 
 
 
 
 



Neratov 
V prostředí Orlických hor, ve vesnici 
Neratov, kde sídlí sdružení integrující 
postižené a sociálně znevýhodněné 
klienty, tvůrci projektu nabídli dětské 
skupině z Prahy poznání a pochopení 
pravidel soužití s postiženými 
spoluobčany prostřednictvím spolu-
práce s nimi.  
Děti se aktivně podílely na přípravách a 
realizaci festivalu, představujícího 
divadlo pracující s mentálně 
postiženými herci, a uvedly svá 
inspirativní představení s přidruženými 
dílnami. 
Na festivalu Menteatrál, respektujícím 
různá zdravotní postižení herců a 
diváků, děti získaly reálné zkušenosti, 
jak se k takové skutečnosti postavit a 
vnímat ji, jako nedílnou součást naší 
společnosti.  
Další cennou zkušeností dětí bylo 
poznání, jaké nenahraditelné hodnoty 
má mezigenerační komunikace a jakou 
sílu a poklidnou energii může vnést 
přítomnost seniorů do fungující 
komunity (zejména, když borůvek, 
které děti natrhaly, babičky navařily 
horu nadýchaných knedlíků!). 
Vesnici Neratov v Orlických horách 
dominuje nádherný obnovený kostel, 
který se stal neopakovatelnou scénou 
pro inscenaci „JOLA“. V rámci festivalu 
každoročně vzniká i „slaměné divadlo“, 
postavené z balíků slámy, které hostilo 
druhé představení Tanečního studia 
Light „To koukáte“. 
Pobyt věkově pestré komunity, kterou 
spojoval společný umělecký cíl, ukázal, 
že není rozhodující, jak velké umělecké 
cíle si skupina klade – ale s jakou 
dávkou osobní angažovanosti a 
pozitivity do projektu jeden každý 
vstupuje.  
Takové projekty představují vklad do 
budoucnosti našich dětí, do jejich 
schopnosti kulturního soužití, a 
poskytují jim jedinečnou osobní 
zkušenost  z rukou 
nejen  talentovaných umělců, ale i 
vlastních předků. 
 



Taneční studio Light má velký kulturní záběr, 
již mnoho let ovlivňuje kulturní nabídku  
pro stovky dětí (a jejich rodičů, učitelů)  

a seniorů  

 
Celoroční činnost Tanečního studia Light 

v roce 2015 

podpořilo částkou 200 000 Kč  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

a částkou 60 000 Kč 
MČ Praha 5 

 
Jednotlivé projekty Tanečního studia Light v roce 2015 

byly podpořeny  

MK ČR 
MHMP  

/odbor kultury, volného času dětí a mládeže, sociální odbor, oddělení péče o zeleň/ 

ZUŠ Na Popelce v Praze 5 
MČ Praha 5 
MČ Praha 7 

Divadlo Sebou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavní partneři Tanečního studia Light v roce 2015 

ZUŠ Na Popelce v Praze 5 
Studio ALTA 

dobrovolníci a rodiče dětí Tanečního studia Light 



 
Festivaly a přehlídky v ČR, 

které hostily představení Tanečního studia Light 
v roce 2015 

 
Malá inventura,  

festival nového divadla 
Otvírání Praha 

Dětská scéna Svitavy, 
přehlídka dětského 

divadla 
Jiráskův Hronov, 

celostátní mezidruhová  
divadelní přehlídka 

                                                                   Přehlídky scénického tance 
Menteatrál,  

festival divadla  
pracujícího s mentálně postiženými herci 

Jičín,  
dramatická výchova do škol 

Popelka Rakovník,  
celostátní přehlídka činoherního divadla 

DVD Disk Praha, 
 přehlídka Děti-výchova-divadlo 

Partitura,  
festival komunitního divadla  

pro děti, Praha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V prosinci 2015 vypracovala MgA. Lenka Tretiagová 
s využitím fotografií archivu Tanečního studia Light 

www.tanecnistudiolight.cz 
www.divadlosebou.com 

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

