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Sedmý ročník tradičního zážitkového divadelního 

festivalu pro děti a mládež 

30. 10. – 8. 11. 2017 ve Studiu ALTA 

 



 
                  Nadšení, odvaha a zejména výkony  
        profesionálních umělců spolu s dětskými interprety 
       odstartovaly    sedmý ročník  
       festivalu komunitního   divadla Partitura 
          v bývalých továrních      halách v Holešovicích  
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Sedmá Partitura se uskutečnila s mnoha NEJ 

Nejdelší 

Nejpestřejší 

Nejvyprodanější 

 

 

 

 

Nejnavštívenější 

Nejmezinárodnější 

Tradiční hodnoty festivalu Partitura jsou tím, pro co se festival těší vzrůstající oblibě a 
návštěvnosti nejen v českém, ale i mezinárodním měřítku. 

Skromný rozpočet a bohatý program festivalu nabídly svým návštěvníkům nejen jistotu 
ověřené umělecké kvality festivalu, ale i nový program navazující na strhující úspěchy 
Tanečního studia Light  v zahraničí – zejména na střeše světa v Malém Tibetu. 



 

Děti se staly hlavními hrdiny desetidenního kulturního maratonu v srdci Prahy. 

Partitura nabídla vynikající profesionální umění vysoké kvality pro děti a mladé diváky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO SE STALO? 
 

 Deset dní nepřetržitého programu pro děti a mládež  

 ve Studiu ALTA! 

 V divadle se vystřídalo celkem 1058 diváků! 

 Osm interaktivních profesionálních  

 představení pro děti a mladé diváky! 

 Celkem osmnáct repríz  

 v hlavním programu! 

 Z toho jedenáct představení  

 navazujících na mezinárodní  

 spolupráci Tanečného studia Light! 

 Dvacet čtyři dílen a workshopů předcházejících jednotlivým představením  

 a vedených devatenácti profesionálními umělci! 

 Šest veřejných akcí  

 v doprovodném programu  

 v kavárně Studia ALTA!  

 Dvanáct scénografických proměn divadla a tři výstavy v prostoru kavárny. 

 Přes padesát zahraničních účastníků z Německa, Rakouska, Maďarska, Indie, Slovenska  

 a hosté z Moravy! 

 Dvacet profesionálních interpretů, pět divadelních techniků, tři tlumočníci a desítky 

dobrovolníků, dva produkční a jeden koordinátor! 



Taneční studio Light tradičně proměnilo industriální prostor Haly 30 a 31 Studia Alta v 
kulturní hřiště, ve kterém se měnily světy pro prožívání příběhů díky obří klouzačce, vele-
kolo-toči, vzdušným lanovým cestám, vratkým plochám, světlu a stínu, měkkému i drsnému 
povrchu podlahy, průlezkám, skrýším – vše vždy otevřeno pro návštěvníky napříč věkem.  
Deset dní návštěvníci bez dechu žasli nad proměnami prostoru a nad obsahem vyplňujícím 
překvapivou scénografii určenou k aktivnímu objevování a využívání. 
Vynikající výtvarný vizuál renomovaného výtvarníka Matěje Růžičky umocnil profesionalitu 
dnes již největšího festivalu komunitního divadla pro děti a mládež v ČR. 



Taneční studio Light 

dlouhodobě provozuje 

kontinuální rozvíjející se 

činnost, jehož tradiční 

součástí je Partitura - 

vyhledávaný podzimní fes-

tival komunitního divadla 

pro děti. Festival Partitura 

má za sebou již sedm 

úspěšných ročníků. 

Taneční studio Light je 

mezinárodně uznávaným 

uměleckým tělesem, které 

se zaměřuje na aktivizaci 

diváků prostředky umění.  

Taneční studio Light ve 

své tvorbě pro děti 

splňuje pedagogický i 

umělecký aspekt před-

stavení, během kterých se 

diváci stávají aktéry 

společně tvořených umě-

leckých situací. 

Osobní zkušenosti ná-

vštěvníků festivalu ze 

samostatné tvorby (ve-

dené profesionálními 

umělci) jsou hlavním 

prvkem výjimečnosti této 

kulturní akce. 

Studio ALTA je bez-

bariérově dostupné nejen 

divákům z celé Prahy, ale 

divákům dojíždějícím z ji-

ných regionů a ze 

zahraničí. Taneční studio 

Light nabídlo během 

festivalu ubytovací 

prostory a tlumočníky pro 

zahraniční a mimopražské 

hostující umělce. 



Festival otevřel své 

programy všem zá-

jemcům – včetně 

skupin znevýhod-

něných dětí a mlá-

deže (konkrétně 

skupinám dětí, léčí-

cích se z následků 

popálenin).  

Vybrané dílny a in-

scenace byly přizpů-

sobeny konkrétním 

skupinám postiže-

ných nebo skupinám 

cizojazyčných dětí. 

Studio ALTA se 

bezchybně posta-

ralo o nápor diváků 

– a to nejen během 

představení a dílen, 

ale také ve chvílích 

odpočinku a občer-

stvení. 

Absolventi Taneč-

ního studia Light, 

nyní již absolventi 

vysokých umělec-



kých škol, nacházejí v rámci festivalu své uplatnění jako mladí umělci. 

Posluchači vysokých škol a konzervatoří se již stali stálými návštěvníky festivalu – a to nejen 

jako diváci, ale i jako budoucí profesionálové uměleckých oborů. 

Učitelé a lektoři uměleckých oborů vyhledávají festival jako profesní inspiraci a obohacení 

svých žáků. 

Rodiny s dětmi nacházejí na festivalu nejen bohatý interaktivní program, ale zejména 

příležitost pro kulturní komunitní sdílení zážitků – a potažmo pro posílení rodinných vztahů. 

Festival má mnoho ohlasů – včetně odborných recenzí. 

 

     Sedmá Partitura nebyla zbytečným opakováním ověřeného programu. 

Partitura je živým tepajícím profesionálním uměním, které počítá 

s dětským návštěvníkem jako platným partnerem, citlivým, vnímajícím, zdravě myslícím! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z recenzí: 

Holešovická Alta ožila ve dnech 30. října – 8. listopadu 2017 festivalem Partitura. Už po 

sedmé jej pořádalo Studio Light. Tenhle festival nemůžete jen tak navštívit, ten musíte 

prožít - protože takový typ práce, jaký dělá Lenka Tretiagová se svými svěřenci a 

pomocníky, ve Studiu Light, přináší nejen zážitek divadelní, ale je jakýmsi výměnným 

obchodem (po vzoru třetího divadla Eugenia Barby) mezi účinkujícími a diváky. Obě strany 

se podílejí podle svých sil, a obě strany si – jak věřím – z tohoto setkání něco odnášejí. Ve 

všech představeních se jedná o interaktivitu, nejen o pouhý pasivní divácký zážitek. Kromě 

toho, že nápady, týkající se jak témat, tak formy, jsou originální a jinde nevídané, je to 

vlastně taková nenásilná Schola Ludus. A navíc k tomu můžeme přidat ještě prvek 

společenský, protože témata se dotýkají problémů, které se v praktické výchově dětí 

neřeší zrovna šťastně – ať už je to etika, estetické vnímání, tolerance k jinakosti apod. Na 

festivalu Partitura jsem nahlédla do dvou dnů programu. 

5.12.2017 00:12:27 Jana Soprová | rubrika - Festivaly 
Více recenzí najdete zdehttp://www.scena.cz/index.php?o=3&d=1&r=8 

http://www.scena.cz/index.php?&o=3&d=1&r=8
http://www.scena.cz/index.php?o=3&d=1&r=8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt PARTITURA byl realizován s podporou  

Hlavního města Praha 

Městské části Praha 7 
 

Fotograe Jiří Kottas a Jan Kucharčík 

 



Profesionální interpreti účinkující v rámci sedmého ročníku festivalu Partitura 

Čtvrtník Jan /Hodně malá čarodějnice, Krabat, Putování ve větvích, JOLA Mangpo 

Fiala Richard /Pohádka po kapkách 

Holeček Jan / Krabat, Putování ve větvích 

Kašparová Eliška / Krabat, Putování ve větvích, Pohádka po kapkách 

Kordíková Jarmila / Pohádka po kapkách 

Kořán Jaroslav / Putování ve větvích 

Králík David / Krabat, Putování ve větvích, Mangpo 

Kutas Agnes / Krabat, Putování ve větvích 

Menšík Marek / Hodně malá čarodějnice, Pohádka po kapkách 

Mesaroš Martin / Krabat 

Novorytová Jana / Pohádka po kapkách 

Ondruš Jaroslav /JOLA Mangpo 

Peška Radim / JOLA Mangpo, Krabat 

Stará Eva / Putování ve větvích 

Švejda Vojtěch / Hodně malá čarodějnice, Krabat, Putování ve větvích 

Švejdová Lea / Hodně malá čarodějnice 

Tretiag Štěpán / JOLA Mangpo, Krabat 

Tretiagová Tereza / Pohádka po kapkách 

Vích Sebastián / Hodně malá čarodějnice, Krabat 

Vodenka Michael / Krabat, Putování ve větvích 

 

Umělci podílející se na vytvoření profesionálních inscenacích,  

uvedených na sedmém ročníku festivalu Partitura  

Čtvrtník Jan /hudba JOLA MANGPO 

Doubrava Marek /hudba Hodně malá čarodějnice 

Holeček Jan /hudba Krabat, Putování ve větvích 

Housková Kateřina /kostýmy Hodně malá čarodějnice 

Kudláč Jakub / hudba Pohádka po kapkách 

Kutas Agnes / hudba Krabat, Putování ve větvích 

Lipovský Ondřej /spoluautorství, choreografie, scéna Putování ve větvích, choreografie 

Pohádka po kapkách 

Marečková Tereza / spoluautorství scénáře Pohádka po kapkách 

Ryska David /choreografie Hodně malá čarodějnice 

Švejda Vojtěch /spoluautorství scénáře a režie Hodně malá čarodějnice 

Švejdová Lea /choreografie Hodně malá čarodějnice 

Tretiagová Lenka /scénář a režie Hodně malá čarodějnice, Krabat, Putování ve větvích, JOLA 

Mangpo, Pohádka po kapkách 

Trpišovská Marta /choreografie Krabat, JOLA MANGPO 

Vích Sebastián /scéna JOLA MANGPO, Hodně malá čarodějnice 

Žižka Tomáš /hudba Krabat, Putování ve větvích 


