
 

 

1 

 

 
 

 
CELOROČNÍ ČINNOST 

TANEČNÍHO STUDIA LIGHT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ROCE 2014 
 
 
 
 



 

 

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 a interpretaci svých 
absolventů (studentů a absolventů vysokých uměleckých škol), kteří jsou 
profesně vybaveni a osobně motivováni část své profesionální umělecké tvorby 
věnovat opět dětem. Taneční studio Light je jedinečné svým kulturním přínosem 
v tom nejširším uměleckém záběru. 
 

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. 

Činnost Tanečního studia Light se dělí do dvou základních směrů, jejichž 
provázanost je základní kvalitou spolku a studio tak nabízí (zcela jedinečně) 
komplexní uměleckou oporu „pražské kultuře“. 
 

1. Taneční studio - výchovně vzdělávací směr 

Podstatnou činností Tanečního studia 
Light je pravidelná tanečně - 
dramatická výchova pro děti a 
dospívající mládež. 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 ocenění národních a 
mezinárodních a vybraní členové studia tvoří 
soubor tanečního divadla, který několikrát do 
roka realizuje rozsáhlé projekty mezinárodní 
spolupráce a zahraniční reprezentace. 
Taneční studio Light nabízí dětem bohaté 
volnočasové aktivity sportovní a kulturní, 
utužuje mezi dětmi a studenty konstruktivní 
vztahy a vede je k vysoké umělecké kvalitě 
v oblasti vlastní interpretace a vychovává 
poučeného diváka. Velká část dětí a studentů 
pokračuje na středních a vysokých 
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uměleckých školách, kde úročí 
své umělecké osobní zkušenosti. 
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 pře- 
hlídky, organizované sdružením 
Nipos ARTAMA.  
Taneční tvořivá výchova, 
kterou při práci s dětmi studio 
používá, vede k rozvoji 
estetického vnímání dítěte, 
posiluje sociální vztahy, 

cílevědomost, pracovitost a motivuje k dosažení společných cílů. Tanec, stejně jako 
přirozený pohyb, je určen každému a může být (při citlivém využití) alternativní výchovně-
vzdělávací formou, jak se naučit orientovat v běžném životě. 
 

2. Divadlo sebou - profesionální tvorba  

Další činností Tanečního 
studia Light je tvorba a 
reprízování profesionálních 
interaktivních tanečně – 
divadelních inscenací pro 
děti a mládež, celkem již 
odehrálo 218 repríz 
profesionálního divadla 
(Pohádka po kapkách – 67 repríz 
od premiéry 2007, Putování ve 
větvích - 65 repríz od premiéry 
2009, Krabat 30 repríz od 
premiéry 2011, Hodně malá 
čarodějnice - 36 repríz od 

premiéry 2012, Hlasy země - 9 
repríz od premiéry 2013, Karlík - 
11 repríz od premiéry 2014). 
Taneční studio Light pořádá 
odborné workshopy 
pohybové a taneční výchovy 
pro děti a dospělé a 
jednorázové série 
interaktivních programů pro 
děti. 
Taneční studio Light každoročně 
získává za vedení autorských 
komunitních divadel 
(interaktivních inscenací) pro 
děti a mládež přední ocenění 

národní a mezinárodní. Představení Pohádka po kapkách, Putování ve větvích, Hodně malá 
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čarodějnice a Krabat se stala 
jednou z nevyhledávanějších 
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. 
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.  
Jedinečná a vyhledávaná interaktivní představení Tanečního studia Light 
pomáhají dětským a mladým divákům pochopit prostředky tance a pohybu nejen 
jako divadelní výpověď a metaforu, ale také jako osobní seberealizaci a cestu ke 
kreativitě.  
 

Projekty Tanečního studia Light v roce 2014 
1. Reprízy již vytvořených inscenací  

Komunitní divadlo dětem v odlehlých regionech 

Projekt, započatý již v roce 2013, 

přinášel divákům do odlehlých regionů 

komunitní divadlo – konkrétně 

interaktivní inscenaci Tátové a mámy 

musí tu být s námi. Projekt se zaměřil 

také na průzkum názorů místního 

obyvatelstva na dostupnost kultury 

v odlehlých vesnicích a malých městech. 

Malí herci a tanečníci poznali dosud 

neobjevené kraje naší republiky a 

vyzkoušeli si, jak se liší divácké reakce 

mimo Prahu a festivaly. V roce 2014 se 

odehrály poslední dvě reprízy projektu, 

založeném na výjezdech souboru za 

diváky do regionů. Projekt byl 

uskutečněn jako samostatný tvůrčí 

projekt Sebastiána Vícha a mladého týmu 

začínajících umělců. 

Dvacet devět repríz profesionálních 
inscenací pro děti v Praze a českých 
regionech 
V roce 2014 Taneční studio Light 
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reprízovalo inscenaci Hodně malá čarodějnice celkem 9x v Praze a v Trutnově a 1x 
v Žilině, inscenaci Hlasy země 6x v Praze a v Miletíně a 2x v Meschers, inscenaci Krabat 3x 
v Praze, inscenaci Putování ve větvích 11x v Praze a v Písku 
 
Osm repríz Hlasů země, projektu komunitního divadla pro (a se) seniory a jejich 
vnoučata 
Projekt mezigenerační 
komunikace, vedené prostředky 
umění se stal vzácnou 
příležitostí, při které se mohli 
potkat profesionální umělci se 
seniory a dětmi při společné 
tvorbě. Projekt se setkal 
s nebývalým úspěchem zejména 
na festivalu ve Francii a na 
Národní přehlídce seniorského 
divadla v Miletíně. Součástí 
projektu bylo pravidelné 
setkávání seniorů s lektorkou 
současných tanečních technik. 
 
Čtyři reprízy Putování ve větvích v rámci výchovně vzdělávacího ekologického 
projektu 
Lze vychovávat uměním 
k ekologickému myšlení? Na to 
odpověděl úspěšný projekt, díky 
kterému děti pochopily, proč 
musíme pečovat o stromy – a o 
náš svět vůbec. Úspěšná 
inscenace se tak stala 
zamyšlením pro školní kolektivy – 
zejména o tom, jak snadno se 
necháme zmanipulovat i k tomu, 
co udělat nechceme, co může 
uškodit nejen lidem, ale i 
prostředí, ve kterém žijí. 
 
Čtyři reprízy studentského 
projektu Generace FB 
Nejstarší studenti Tanečního 
studia Light reprízovali své 
úspěšné představení varující před 
nebezpečím, číhajícím nejen na 
dospívající děti na sociálních 
sítích. Inscenace byla 
nominovaná na prestižní festival 
Next wawe. 
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2. Nová tvorba v roce 2014 

Trpaslík byl lesa král, 
inscenace dětského 
souboru, jedenáct repríz 
Tanečně divadelní inscenace o 
tom, že i ti nejmenší mohou 
dělat velké činy! Inscenace dětí 
a studentů Tanečního studia 
Light je inspirovaná povídkou 
Zdeňka Šmída O posledních 
trpaslících. Taneční a herecké 
dovednosti děti zkombinovaly 
se scénickou hudbou finské 
skupiny Varttina. Na tvorbě 
pohybových motivů se podíleli 
tanečník a performer Ondřej 
Lipovský a taneční pedagožka 
Renata Bártová. Scénář, režii a choreografie ve spolupráci s dětmi vytvořila Lenka 
Tretiagová. Představení vzniklo již tradičně v krásném prostředí Chřenovického  podhradí. 
Inscenace získala v roce 2014 přímý postup na celostátní přehlídku Dětská scéna ve 
Svitavách, na divadelní festival Jiráskův Hronov, na mezinárodní přehlídku v Paříži, na festival 
Český týden v Meschers / Francie, na celostátní přehlídku Děti-výchova-divadlo v Disku v 
Praze. Inscenace se reprízovala celkem 11x, z toho několikrát ve francouzském jazyce. 

 
Karlík, aneb zážitkový divadelní trenažer, tvorba profesionální inscenace, 
jedenáct repríz 
Svět amerického režiséra, 
grafika a designéra Tima 
Burtona a jeho legendární 
Karlík a továrna na čokoládu 
inspirovali Taneční studio Light 
zcela zásadně. V inscenaci 
diváci nasednou do zážitkového 
divadelního trenažeru, který se 
řítí rájem přání a snů; stanou 
se spolutvůrci konečného díla. 
Tanec, podpořený vtipnou 
autorskou hudbou a scénou, 
vytváří kouzla. Jednou jste 
dole, jednou nahoře, jednou 
se řítíte ohromnou rychlostí, 
jindy přešlapujete na místě. Je to pouť plná skluzů, zhoupnutí, stoupání a šoků. Postavy 
z literární předlohy ztělesněné na jevišti, včetně Umpalumpů, nastavují zrcadlo dětským 
slabostem – závislosti na sladkostech, televizi a počítačích, na věcech. A samozřejmě, 
nevyzpytatelný majitel továrny na čokoládu pan Wonka s podivnými vrtochy, všechny mate, 
aby je dostal tam, kam potřebuje…Karlíka aneb zážitkový divadelní trenažer spatřili diváci 
poprvé ve sklepení pražské výstavy Tima Burtona v galerii Dům U Kamenného zvonu – a to 
v 8 reprízách. Premiérová série měla další 3 reprízy v rámci festivalu 4 + 4 dny v pohybu. 
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JOLA, autorské dokumentární divadlo dětského souboru ve spolupráci 
s profesionálními umělci 
V průběhu roku 2014 
jsme nabídli zkušené 
skupině dětského 
souboru spolupráci s 
indickým chlapcem 
Odzerem Stanzinem. 
Tvorba dokumentárního 
divadla se inspirovala 
skutečným příběhem 
Odzera, člena souboru.  
Cílem tvůrců bylo 
pomoci Odzerovi 
vyrovnat se s 
handicapem a se 
začleněním do místní 
společnosti tak, aby se 
jeho původní identita 
nerozplynula. Pokusili 
jsme se divadelními 
prostředky zmapovat dosavadní příběh Odzera v zrcadle ostatních dětí tvořících jeho 
současnou společnost. K tomu jsme využili nahrávky autentické hudby a projekce z Odzerovy 
rodné vesnice a jeho jedinečné osobnosti v roli hlavního interpreta divadelního tvaru. Projekt 
se zaměřil na průzkum a osobní zkušenosti tvůrců a dětí s jakoukoli lidskou jinakostí, 
divností, odlišností. Interaktivní divadlo (na rozdíl od filmu nebo besedy) je forma, díky které 
mohou diváci na vlastní kůži zakusit to, co se skutečně stalo. Vedení projektu se ujala Lenka 
Tretiagová a Jan Čtvrtník. Inscenaci po prvním „work in progressu“ chce soubor představit 
na jarních divadelních přehlídkách. 

 
Tátové a mámy musí tu být s námi s koncertem skupiny Hm, čtyři reprízy 
Iscenace se inspiruje 
Goscinnyho příběhy 
malého Mikuláše a 
veselými Klukovinami 
hudební skupiny Hm… 
Když se členové Hm… 
stali tatínky, změnil se i 
jejich repertoár, což 
ocenily zejména děti. 
Vtipné příhody malého 
kluka Mikuláše a jeho 
kamarádů se tak 
octnou v zrcadle názorů 
dospělých, kteří by si 
měli uvědomit, co 
vlastně chtějí. 
Velmi úspěšná 
inscenace, interpretovaná vynikajícími dětskými herci, byla doprovázena živou hudbou a 
interaktivním koncertem skupiny Hm… a stala se tak jedním z nejvyhledávanějších programů 
studia. Scénický koncert proběhl ve čtyřech reprízách. 
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Pan Brum a jeho dům, drobná 
inscenace dětského souboru 
Drobná inscenace, inspirovaná anglickým 
humorem, pomohla nejmladším dětem pochopit 
zásady tvorby taneční inscenace – vytvářet 
atmosféry, napětí, situace i živé hudební 
ozvučení. Děti si inscenaci vyzkoušely na scéně 
divadla již ve dvou reprízách. 

 

Choreografie dětí a profesionálů 
vznikající pro jednotlivé reprezentace 
v ČR a zahraničí 
Drobné choreografie studia, spojované do 
tematických pásem podle příležitosti, stále patří 
k nejvyhledávanějším formám reprezentace 
činnosti dětí, profesionálních umělců i seniorů – 
a to zejména v zahraničí. Taneční pásma jsou 
vždy vytržením toho nejlepšího z tvorby 
posledních let a bez nároku na soustředění umí 

zaujmout stovky diváků i mimo divadelní prostor. 
To se ověřilo zejména v Paříži pod Eiffelovkou, 
ve Francii na turné po Provence, ale i v ČR na 
nejrůznějších pouličních slavnostech – i 
v divadle, např. na předávání cen Gratias tibi 
nebo na Mikulášské nadílce v Altě. Soubor proto 
cítí potřebu vytvořit v dalším roce dramaturgicky 
hodnotné pásmo, nově kostýmované a dobře 
vypracované pro podobné příležitosti. 
 

Spolupráce dětských herců Tanečního 
studia Light s dalšími profesionálními 
umělci 
Dětští interpreti Tanečního studia Light jsou 
nejen vybavení dobrou taneční a hereckou 
technikou, ale zároveň jsou bezprostřední a 
přirození na scéně. Umí se rychle orientovat 
v nečekaných situacích a přizpůsobit se 
jakémukoli prostoru. Hlavní devizou souborových 
dětí je však vysoký zájem o divadlo a především 
vynikající disciplína při umělecké spolupráci 
s dospělými. Proto si někteří tvůrci uměleckých 
projektů děti „půjčují“, když potřebují svoi 
produkci obohatit o dětské role. Děti Tanečního 
studia Light tak byly aktivní v rámci festivalu 
Menteatrál v Neratově, účinkovaly v inscenaci 
Ondřeje Lipovského Černý karkul ve Studiu 
hrdinů na Next wawe nebo v dětské 
verzi inscenace Angel-y Lucie Kašiarové a Vandy 
Hybnerové ve Studiu ALTA. 
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3. Inscenování v rámci světových výstav v ČR 

Osm scénických workshopů „Karlík“ v rámci výstavy Svět Tima Burtona 
v Galerii U Kamenného zvonu v Praze 
Tisíce návštěvníků půlroční výstavy 
Tima Burtona v Praze si vyzkoušelo 
fungující výtvarné a scénografické 
prvky, instalované jako prostředí 
stylizované továrny na čokoládu v 
podzemí galerie. Taneční studio 
Light ve spolupráci s Mamapapa 
o.s. vytvořilo ve sklepích galerie 
Dům U Kamenného zvonu 
stylizovanou továrnu na čokoládu. 
Sklepní prostory galerie fungovaly 
jako relaxační interaktivní sály 
vybízející k aktivitám a fantazii 
návštěvníků inspirovaných 
prohlídkou výstavy. Zároveň musely všechny využité prvky splňovat nároky ohromné zátěže 
(otvírací doba 10 – 12 hodin denně a tisíce diváků v období březen – srpen). Návštěvníci si 
mohli vše osahat a vyzkoušet. Pod vedením scénografa Tomáše Žižky, architekta Michala 
Mihalčika, s pomocí jejich spolupracovníků, se opravdu podařilo vytvořit malý podzemní svět, 
kde se i sám Tim Burton mohl vykoupat v čokoládovém jezeře pod vodopádem, kde v 
tajemném výtahu byli návštěvníci překvapeni zvuky a světlem, mohli si nafilmovat divotvorné 
prostředí na animačním stole, vyrobit si kousek továrny z kostek cukru a domalovat svým 
postavám obličeje na proskleném kolotoči nebo v oknech továrních komínů. 
V unikátním prostoru sklepů a také ve výstavních prostorách galeri uskutečnilo Taneční 
studio Light osm scénických workshopů inspirovaných Karlíkem, přibližujících dětským 
návštěvníkům fantazijní svět Tima Burtona. 
  

Pět interaktivních inscenací Putování ve větvích v rámci výstavy LES 
v galerii Sladovna v Písku 
Projekt nabídl obyvatelům Písku jedinečnou formu aktivní seberealizace prostřednictvím 
osobní spolupráce s profesionálními umělci současné divadelní a taneční scény – a to v 
podnětném interiéru výstavy Les. Výstava se stala dokonalou kulisou a neopakovatelným 
prostředím pro aktivní pohyb diváků inscenace určené dětem i dospělým. 
Třemi patry Sladovny prorostl gigantický strom, který vytvořil prostředí kořenů, kmene a 
větví, a který se stal prostorem pro uvedení jedinečné inscenace Putování ve větvích. 
Expozice LES v Galerii Sladovna 
představila návštěvníkům les jako 
základní živý systém, se vztahy mezi 
jeho „živými součástmi“ a s 
člověkem, který si do lesa promítá 
své duchovní potřeby. Výstava 
sledovala základní vertikální a 
horizontální úrovně lesa tak, že se 
Sladovna v průběhu výstavy 
proměnila na bájný les, kterým 
návštěvníci putovali vedeni 
příběhem stromového lidu od 
koruny až ke kořenům – do tajemné 
trávy. 
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4. Zahraniční projekty 

Paříž /červen 
Pod vedením Lenky Tretiagové, s tlumočením 
Sebastiána Vícha a Jaroslavy Fournier a s podporou 
ZUŠ Na Popelce, děti z Prahy vedly umělecké 
ateliéry pro žáky místní školy – členy divadelního 
souboru. Obsahem workshopů pro dospívající děti ve 
škole SAINT JOSEPH – LA SALLE v Pantin na okraji 
Paříže, byla praktická ukázka tanečně divadelní 
práce souboru, inspirovaná literaturou 
francouzského autora Reného Goscinnyho. 
Představení Tátové a mámy musí tu být s námi, 
inspirované povídkami Malého Mikuláše, představil 
soubor v rámci představení na uměleckém setkání 
tanečních a divadelních souborů v Pantin. Pro 
nejmenší žáky školy v Pantin si tanečně divadelní 
soubor připravil workshop složený z pohybových a 
dramatických her inspirovaných příběhem trpaslíků. 
Soubor uvedl inscenaci Trpaslík byl lesa král ve 
francouzštině. K reprezentaci tanců českého 
tanečního souboru v Paříži byl vybrán unikátní 
exteriér přímo pod Eiffelovkou. Děti zatančily ukázky 
svých tanců pro stovky diváků s kulisou jedné z 
nejznámějších ikon Paříže. 
 

Francie – Provence a Meschers /srpen 
V srpnu 2014 tak vyrazila na dlouhou cestu velmi 
netradiční skupina bezmála čtyřiceti pěti poutníků od 
7 do 75 let. Taneční studio Light na festivalu k úžasu 
diváků představilo pestrá taneční pásma, 
interpretovaná tanečníky od 7 do 75 let, úspěšnou 
dětskou taneční inscenaci Trpaslík byl lesa král s 
prology ve francouzštině – a především dojemné 
taneční divadlo HLASY ZEMĚ, v jehož hlavní roli 
diváci obdivovali nejstarší členku výpravy. Neméně 
velký úspěch měly naše tzv. „ateliery“ určené pro 
účastníky festivalu a zaměřené na složky tvorby 
inscenace. Víme už, že s našimi babičkami se 
můžeme směle vydat třeba na kraj světa. Máme 
totiž vyzkoušenou a zkušenostmi ověřenou jistotu, 
že komunita širokého věkového spektra je zdravá, 
fungující a přirozená společenská jednotka, ve které                       

jsme se cítili dobře - my všichni cestovatelé od šesti do sedmdesáti pěti let. 
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Slovensko /září 
Taneční studio Light reprezentovalo již podruhé na 
Slovensku jedinečnou formu profesionálního 
interaktivního komunitního divadla, během kterého 
přední pražští tanečníci a herci nabídli zahraničním 
divákům profesionální taneční divadlo určené 
rodinám s dětmi.  
Nadstavbou představení Hodně malá čarodějnice 
byl osobní zážitek diváků z živé spolupráce s 
profesionálními umělci, která plánovitě prolíná 
každé představení. 

 
Paříž v Praze /říjen 
Na podzim Taneční studio Light přivítalo zahraniční 
návštěvu divadelního souboru z Paříže/Pantin v 
Praze. Uskutečnili jsme společný workshop s 
představením Hlasy země a s projekcí 
dokumentující dosavadní uměleckou spolupráci 
souborů. Francouzský soubor navštívil inscenaci 
Caffe Bizzare v Baráčnické rychtě, režírovanou 
absolventem Tanečního studia Light, složenou 
z francouzských šansonů. 

 

5. Workshopy pro pedagogy a jejich dětské kolektivy 
Jedinečné propojení pohybu s divadelní dramaturgií, které Taneční studio Light používá, 
inspiruje mnoho uměleckých spolků. Lenka Tretiagová v roce 2014 vedla sérií seminářů pro 
pedagogy v Českých Budějovicích v rámci celoživotního vzdělávání a sérii lekcí tanečně 
pohybové výchovy pro děti a dospělé v Jindřichově Hradci v rámci festivalu DADA inspirační 
dny. Tým lektorů Tanečního studia Light celoročně realizuje pravidelné i ukázkové tanečně 
pohybové lekce pro několik tříd pražských škol. 
 

6. Dvanáct výjezdů 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 pro-

žitky je později motivují k 
dlouhodobé práci na 

pravidelných tanečních 
trénincích během týdne v 
Praze a následně k cíle-

vědomé spolupráci při 
tvorbě choreografií a 

představení. 
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15. – 21. 2. Štětice u Písku, 
reprezentace a jarní soustředění 
s rekreační jízdou na koních 
14. – 16. 3. Chřenovice Podhradí, 
reprezentace a soustředění na 
Sázavě 
17. – 21. 4. Hajnice v Zadním lese, 
soustředění v Jižních Čechách 
8. – 11. 5. Štětice u Písku, 
soustředění s výukou jízdy na koních 
6. – 12. 7. Chřenovice, soustředění 
nové tvorby Karlík 

13. – 18. 7. - dva turnusy soustředění 
s plachtěním - Plavba po Orlíku 
26. 7. – 3. 8. Menteatrál v Neratově, 
aktivní účast na festivalu 
4. – 9. 8. Hronov, soustředění 
s reprezentací na národní přehlídce 
5. – 8. 9. Les Písek, reprezentace a 
soustředění 
25. – 28. 10. Živec Písek, 
reprezentace a soustředění 
21. – 23. 11. Miletín, reprezentace na 
národní přehlídce 
 
V roce 2014 Taneční studio Light mělo celkem 124 mimořádných členů a 3 stálé členy, 
uvedlo celkem 43 repríz profesionálního komunitního divadla pro celkem 2 500 diváků, 28 
repríz dětských a studentských inscenací, studio uspořádalo čtvrtý ročník festivalu 
PARTITURA, uvedlo několik nárazových interaktivních programů pro děti (Mikulášská, 
Jaroslav, Masopust a další) a představilo řadu oceněných choreografií a reprezentačních 
pásem z práce Tanečního studia Light na profesionální úrovni a v rámci dětského tance a 
divadla, podporovaného ZUŠ Na Popelce v Praze 5. 
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Úspěchy a nominace na festivaly 2014 
 

Celostátní přehlídka DV v Činoherním klubu  
Tátové a mámy musí tu být s námi /leden 

 
Malá inventura 

festival profesionálního divadla – Hlasy země /únor 
 

Dětská scéna 
přehlídka dětského divadla s postupem do celostátního kola  

– Trpaslík byl lesa král /březen – červen 
 
 
 
 

Otevřeno 
národní přehlídka pohybového divadla a pantomimy – Tátové a mámy musí tu být s námi 

/duben 
 

Gratias tibi 
udílení cen v Lucerně – Krabat a reprezentační pásmo /červen 

 
Tour Eiffel 

reprezentační pásmo, Trpaslík byl lesa král /červen 
 

Refufest 
festival národnostních menšin na Kampě – Tátové a mámy musí tu být s námi /červen 

 
Jiráskův Hronov 

národní divadelní přehlídka – Trpaslík byl lesa král /srpen 
 

Český týden v Meschers 
mezinárodní festival – Hlasy země, Trpaslík byl lesa král, reprezentační pásmo /srpen 

 
Next wawe 

festival nového divadla – Generace FB /říjen 
 

4+4 dny v pohybu 
festival profesionálního pohybového divadla – Karlík /říjen 

 
Divadlo, děti, výchova 

festival výchovy dětí divadlem v Disku – Trpaslík byl lesa král /říjen 
 

Partitura 
festival komunitního divadla pro děti v Praze – Hodně malá čarodějnice, Krabat, Putování 

ve větvích, Hlasy země, Tátové a mámy musí tu být s námi /listopad 
Přehlídka seniorského divadla 
v Miletíně – Hlasy země /listopad 
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Taneční studio Light má nebývale velký kulturní záběr  
a již mnoho let ovlivňuje kulturní nabídku  
pro stovky dětí (ale i jejich rodičů, učitelů  

a nově se soustředí i na seniorskou diváckou obec)  
na území Prahy. 

 
 

Celoroční činnost Tanečního studia Light 
v roce 2014 

podpořilo částkou 150 000 Kč  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

 
 

Jednotlivé projekty Tanečního studia Light v roce 2014 
byly podpořeny  

MK ČR 
MHMP  

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

MČ Praha 5 
Státní fond kultury ČR 
Nadace život umělce 

ZUŠ Na Popelce v Praze 5 
Mamapapa o.s. 

Hm… /manažerka Marta Jandová 
 
 

Hlavní partneři Tanečního studia Light v roce 2014 

ZUŠ Na Popelce v Praze 5 
Studio ALTA 

dobrovolníci a rodiče dětí Tanečního studia Light 
 
 
 

 
V prosinci 2014 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/

