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Taneční studio Light neodmyslitelně patří k dlouholetým 
stálicím na scéně dětského a profesionálního divadla 
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 První absolventi souboru jsou již dospělí a mnoho 
z nich se prosadilo na současné taneční a divadelní 
scéně v rolích interpretů a oceňovaných tvůrců 
(Štěpán Pácl, Štěpán Tretiag, Jan Čtvrtník, David 
Králík, Tomáš Staněk a další).  
Produkce Tanečního studia Light se etablovala 
v možnostech tanečního divadla a činnost souboru 
profesionalizovala. 
Soubor sdružuje ročně víc než sto dětí a 
dospívajících v pravidelných kursech, v dětském 
tanečně divadelním souboru pravidelně tvoří víc 
než padesát členů a v profesionálních inscenacích 
Tanečního studia Light hraje a tančí přes dvacet 
profesionálních umělců s podporou desítky 
lektorů, techniků, hudebníků, scénografů, 
choreografů a dalších tvůrců. 
Přesto, anebo právě proto, vše plyne v perfektní 
organizaci, v symbióze se všemi spolupořadateli 
akcí, ale s pozvolnou ztrátou entuziasmu, 

 Štěpán a Janička 2009   neodkladnosti a urputnosti, které provázely 
        produkční tým i umělce v počátcích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anna a Emma 2004    Leňa 2004 
 
Aktuálním cílem činnosti Tanečního studia Light je najít nové impulsy a výzvy 
k další tvorbě, aniž by se poztrácela těžce nabytá profesionalita vedení a praxe 
Tanečního studia Light. 
Taneční studio Light by se nemělo nechat zlákat vidinou „slávy“. Je podstatné, aby si zachovalo 
svoji nenahraditelnou jedinečnost, kterou je otevřená, velmi zdařilá a zkušená spolupráce 
s dětskými a mladými diváky. Tím 
se činnost souboru stává 
nezařaditelná a je pravděpodobné, 
že se nedočká prestižních ocenění 
a postů v oboru profesionálního 
divadla. Je potřeba nadále 
pracovat s vědomím, co je hlavní a 
opravdu nenahraditelnou 
hodnotou Tanečního studia Light – 
dlouhodobě oceněnou a 
vyhledávanou skutečnými diváky a 
odbornou veřejností, ale zpravidla 
nezařaditelnou pro hodnotící 
komise a poroty.  
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Dlouhodobým uměleckým cílem celoroční činnosti souboru Tanečního studia Light 
je nalézaní a ověřování alternativních pedagogických metod, využívajících umění 
jako prostředku výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. 
 
Taneční studio Light má nebývale velký kulturní záběr. V roce 2016 navštívilo 
představení Tanečního studia Light víc než tři tisíce diváků ve Studiu ALTA a ještě 
vyšší počty diváků vidělo inscenace souboru na přehlídkách a festivalech v ČR a 
zahraničí.  
 
 

Taneční studio - výchovně vzdělávací směr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taneční studio Light nabízí víc než dvacet let pravidelné lekce taneční a dramatické 
výchovy pro minimálně sto dětí ročně. Děti se vzdělávají v tanečních a dalších 
divadelních oborech pod vedením odborných lektorů ve skupinách, 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.  
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Divadlo Sebou - profesionální tvorba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedinečná a vyhledávaná inter-aktivní 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.  
Interaktivní taneční divadlo spolku se stalo jednou z nejvyhledávanějších 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 workshopy pro učitele a tvůrce divadla a umělecké dílny 
pro širokou veřejnost (např. v rámci projektu Struny dětem, na festivalu PARTITURA, při 
komunitních setkávání v Altě atd.) 

 
 Projekty  
 Tanečního studia Light  
 v roce 2016  
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Reprízy inscenací  
V roce 2016 Taneční studio Light odehrálo celkem 42 repríz profesionálního 
tanečního divadla pro děti a mládež.  

 
 
Putování ve větvích,  

   
   oblíbená interaktivní inscenace  
   s ekologickým tématem,  
   typická scénografií  
   s dominantní šikmou a kopcem,  
   byla reprízovaná v roce 2016  
   celkem 15x (od premiéry 85 repríz),  
   z toho jednou v Číně.  
   V dětských rolích se na poslední repríze ukázaly  
   nové děti ve věku 7 až 9 let. 
   Projekt byl podpořen  
   v rámci ekologické výchovy dětí.  
   Tvůrci Lenka Tretiagová a Ondřej Lipovský,  
   hudba Tomáš Žižka, Jan Holeček a Agnes Kutas. 

 
 
 
 
 
 

Hodně malá čarodějnice, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  inscenace určená nejmladším dětem a začínajícím čtenářům,  
 byla v roce 2016 reprízovaná celkem 3x (od premiéry 46 repríz).  
 Důvodem omezeného  reprízování bylo odcestování představitele hlavní role.  
 Tvůrci Lenka Tretiagová a Vojta Švejda, hudba Marek Doubrava. 
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Krabat,  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  interaktivní inscenace vysoce hodnocená odbornou veřejností měla v roce 2016  
celkem 7 repríz (od premiéry 44 repríz). Tvůrci Lenka Tretiagová a Marta Trpišovská,      
Hudba Tomáš Žižka, Jan Holeček a Agnes Kutas. 

 
  Karlík, aneb zážitkový divadelní trenažer,  
  představení, které patří mezi divácky nejvyhledávanější, ale ještě ne zcela „usazené“,  
  se reprízovalo ve Studiu ALTA v roce 2016 jenom 2x (od premiéry 24 repríz)  
 
 
 
 
 
   – opět z důvodu odjezdu  
   představitele hlavní role Davida Rysky.  
   Tvůrci Lenka Tretiagová a kolektiv,  
   hudba Jan Čtvrtník a kolektiv. 

 
 
Divadlo Sebou, 
nová inscenace, určená 
pro zahraniční repre-
zentaci, se reprízovala 
celkem 6x – z toho 5x 
na festivalu ve 
francouzském Mes-
chers (celkem od 
premiéry 13 uvedení). 
Tvůrce Lenka Tretiagová 
a kolektiv, hudba využita 
z autorských inscenací 
Tanečního studia Light. 
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  Taneční studio Light reprízovalo v roce 2016 cca 50 neprofesionálních inscenací  
   a choreografií, z toho k nejúspěšnějším počinům Studia patřilo  

   14 repríz dokumentárního divadla JOLA (od premiéry 27 repríz).  
   Po úspěšném roce 2015 byla s vynikajícími recenzemi JOLA nominovaná i v roce 2016 na        
   nejvyšší národní a mezinárodní festivaly – včetně přehlídky Assitej 2016 v Dlouhé, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   Divadlo evropských regionů v Hradci Králové, Divadlo bez hranic v Ostravě a   
   přijetí na World Festival of Children's Performing Arts 2016 v Japonsku.   
   Tvůrci inscenace Lenka Tretiagová a Odzer Stanzin, hudba Jan Čtvrtník. 
 
 

   Své drobné choreografie reprízovaly mladší děti Studia a uskutečnilo se  
   i několik repríz dětského punkového divadla Pan Brum a jeho dům. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nová tvorba v roce 2016 
Na sklonku roku 2016 Taneční studio Light představilo ve čtyřech reprízách work in 
progress nové profesionální inscenace JOLA MANGPO, balancující na hraně kvalitní 
umělecké práce profesionálních umělců a sociálního projektu vysokých lidských hodnot. Pod 
choreografickým vedením Marty Trpišovské čtyři dospělí muži, jeden chlapec na prahu 
dospělosti a čtyři kluci balancují na svých problémech. Odhazují je a nalézají, předávají, hledají, 
zbavují se jich, hrají si s nimi. Muži se vydávají na stylizovanou cestu, jejíž cílem je zdolat horu 
zkušeností, myšlenek a svých problémů i problémů kamarádů a předků. A co když jsou předci 
z druhého konce světa? 
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            Inscenace JOLA MANGPO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 je o mužích a klucích, o jejich touhách, citech, síle a odvaze. Scénář vznikl na základě setkání    
 s tibetským chlapcem, který na své cestě životem zdolal ty nejvyšší vrcholy, a kterému Buddha  
 daroval hned dva životy.  
 Tvůrci inscenace Marta Trpišovská a Lenka Tretiagová, hudba Jan Čtvrtník. 
 
 
Na jaře 2016 Taneční studio Light představilo novou inscenaci dětí a studentů souboru 

s názvem Puntíkáři, pachatelé dobrých skutků.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscenace, inspirovaná stejnojmennou knihou Miloše Kratochvíla, okamžitě vzbudila velký 
ohlas mezi diváky. Pro svůj humor, vynikající scénickou přesnost a zvládnuté divadelní 
řemeslo protagonistů inscenace získala nominace na nejvyšší národní přehlídky a od svého 
uvedení se reprízovala již 12x. Inscenace vypráví příběh iniciace malého prvňáka do kolektivu 
školní party. Podmínkou členství v partě je získání barevných puntíků za vybrané hrdinské 
činy.  A tak se při sledování cesty malého školáka za prvním puntíkem diváci sami stávají 
hrdiny, pachateli dobrých skutků – a o život jde možná i jim. V rámci tvorby se děti naučily 
samy využívat autorské hudební plochy Jana Čtvrtníka na DJ pultu.  
Autorem inscenace je Lenka Tretiagová. 
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Mladší děti souboru vytvořily drobnou, ale tematicky aktuální inscenaci  
s názvem Máslová Líza na motivy příběhu Pavla Šruta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscenace vypráví o tom, že nezáleží na barvě pleti ani pohlaví potomka, neboť jeho šťastný 
start do života může převrátit naruby sám osud. Výtvarně zdařilá inscenace, jenž v hlavní roli 
zdobí krásná černošská holka Liliana, získala mnoho ocenění a postup na přehlídku Děti – 
divadlo – výchova. V roce 2016 se inscenace v režii Lenky Tretiagové reprízovala 6x. 
 
 
Členové Tanečního studia Light vytvořili řadu oceněných drobných choreografií uvedených 
v rámci mnoha přehlídek a festivalů.  
 
 
K nejúspěšnějším patřily tradičně choreografie nejmenších dětí, vytvořených na hudbu Jiřího 
Pavlici, taneční choreografie dětí se svými babičkami a lidové tance dětí a studentů, uvedené 
v rámci zahraniční reprezentace. 
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Festival PARTITURA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taneční studio Light uskutečnilo 4. – 9. 12. 2016 ve Studiu ALTA šestý ročník komunitního 
divadla pro děti s názvem PARTITURA /aneb party dětí na litera-túrách. Festival se nechal vést 
texty spisovatelů. Malí návštěvníci se snažili porozumět literatuře a vytěžit z ní příběhy o nás a 
pro nás. Profesionální umělci spolu s diváky rozehráli nejrůznější literární žánry v divadelním 
čase a prostoru, který je neopakovatelný, jedinečný a vždy nový.  
Dílny před každým dopoledním představením provedly děti všemi kouzly, které vytvářejí a 
podporují divadelní zážitek diváků. 
Týdenní festival jedinečného komunitního divadla v bývalých továrních halách v Holešovicích 
představil v roce 2016 celkem 11 interaktivních představení pro děti a mládež 
(vedených profesionálními umělci současné scény) a 7 uměleckých dílen 
(navazujících tematicky na daná představení) pro cca 860 dětí, pedagogů a rodičů. 
Náročné scénografie odrážející dětské sny (obří klouzačka, kolotoč, houpačky) díky zkušené 
produkci festivalu uspokojily návaly dětí a dorostenců. Rodiče a pedagogy v takřka chrámové 
nedotknutelnosti kavárny čekaly teplé polévky a vonící káva, vždy ochotný a přítomný personál, 
všude bylo čisto a uklizeno. Největším potěšením pro celý festivalový tým byla skutečnost, že 
se za šest partiturových let změnilo myšlení diváků a postupně i odborníků. Školy a rodiče už 
neočekávají prosté pobavení dětí. Je pro ně podstatnější, že kultura a živá komunikace jsou 
tradicí, která může konkurovat displejům a obrazovkám jako hlavní (a možná jediný) 
konkurent. Komunitní divadlo, díky kterému děti v rámci hry na vlastní kůži zažily radost a 
dobrodružství, ale také manipulaci a strach - divákům nabídlo možnosti, jak se problémům s 
pokorou a statečností postavit. Významnou změnou šestého ročníku byl posun od převahy 
předškolních diváků k dospívajícím a mladým, kteří si našli cestu do divadla. Právě oni jsou 
určující pro nejbližší budoucnost, která rozhodne o tom, kdo a jak naší zemi povede a zda 
kulturnost převáží nad jinými ne- hodnotami.  
Na jednotlivá představení festivalu začali chodit studenti konzervatoří a vysokých uměleckých 
a pedagogických škol a jejich pedagogové. Možná do desátého ročníku festival docílí toho, aby 
na Partituru přišli také divadelní kritici a ti, kdo o kultuře pro děti rozhodují i ti, kdo připravují 
své svěřence k umělecké profesi.  
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Zahraniční projekty soboru v roce 2016  
 
Na přelomu června a srpna 2016 získali dva studenti 
Tanečního studia Light stipendium na měsíční studium v 

uměleckém kempu Blue Lake Fine Arts Camp v 
USA. David Králík a Anna Tretiagová byli ke studiu v USA 

vybráni vzhledem ke svému ideálnímu aktuálnímu věku (16 
+ 18 let) a zejména díky vynikajícím uměleckým výsledkům 
na scéně divadla. Anna v USA studovala muzikálový zpěv a 
David tanec. Oba studenti dosáhli vynikajících výsledků a 
David získal jako nejlepší student tance stipendium i na další 
rok. 
Počátkem července Taneční studio Light uskutečnilo 

projekt „Putování ve větvích“ do čínské 
Šanghaje s dílnami pro děti ve Vnitřním 
Mongolsku. Taneční studio Light reprezentovalo 

jedinečnou formu interaktivního představení tanečního 
divadla na konferenci konané začátkem července 2016 v 
rámci festivalu dětského divadla Art Theatre Ertong 
v Šanghaji v Číně. Konference byla zaměřena na všechny 
umělecké žánry určené dětským divákům a na vzájemný 
multikulturní respekt.  
Spoluautor inscenace Putování ve větvích, Ondřej Lipovský, 
byl supervizorem projektu v Číně. Výtvarník a performer 
Ondřej Lipovský s předstihem v období ledna – června 2016 
připravil ve spolupráci se studenty výtvarné akademie 
scénografii představení v prostoru šanghajského divadla a 
během pravidelných workshopů připravil vybrané dětské členy šanghajské taneční školy I 
wonder tree na spoluúčinkování s českými interprety.  
V průběhu příprav projektu dostalo Taneční studio Light velmi zajímavou nabídku uskutečnit 
uměleckou spolupráci ve vybrané škole v hlavním městě Vnitřního Mongolska Hohhotu. Ačkoli 
jde o město uprostřed stepi, kde moc stromů neroste – nabídku tvůrci projektu nadšeně přijali. 
A tak český tým zažil Čínu na vlastní kůži! 
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Inscenace JOLA vycestovala na přelomu července a srpna 2016 na The World 
Festival of Children´s Performing Arts in Toyama 2016 
v Japonsku. 

Práce Tanečního studia Light 
vyvrcholila reprezentací 
třicetičlenné skupiny na 
světovém festivalu divadla 
v Japonsku s úspěšnou 
dokumentární inscenací JOLA. 
Inscenaci, která měla premiéru 
v březnu 2015, se okamžitě 
podařilo zaujmout odbornou 
veřejnost a diváky širokého 
věkového spektra. JOLA během 
krátké doby získala mnoho 
nominací na festivaly v ČR a 
v zahraničí – včetně nominace 
mezinárodní organizace AITA-
IATA na světový festival divadla 
pro děti a mládež v Japonsku. 

Organizátoři The World Festival 
of Children´s Performing Arts in 
Toyama 2016 si inscenaci JOLA 
vybrali pro festival, který se již po 
desáté uskutečnil na území 
Japonska.  
The World Festival of Children´s 
Performing Arts je celosvětový 
prestižní festival dětského 
divadla.  
Téma inscenace JOLA se 
ukázalo jako nesmírně aktuální 
právě v prostředí festivalu, na 
který byla nominovaná 
představení z celého světa. 

Na festivalu účinkovalo 1500 
mladých umělců reprezentujících 
dvacet pět zemí v patnácti pře-
hlídkových blocích (celkem 65 
hlavních představení). 
Představení se odehrávala na 
šesti scénách v rámci týdenního 
festivalu ve městě Toyama. 
Ukázky práce účastníků byly k 
vidění i v rámci setkávání 
souborů na večerních párty nebo 
dalších doprovodných akcích 
(Festival hvězd apod.). Každá 
země také prezentovala svoji 

kulturu (tradice, historii a současnost) na výstavních panelech v centru festivalového dění 
Toyama Kenminkaikan. Součástí festivalu také byly dva bloky workshopů, zaměřené na tradiční 
japonské umění a na umělecké směry vybraných zemí, kterých se členové Studia zúčastnili. 
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Taneční studio Light v 
průběhu festivalu kromě JOLY 
představilo divákům také 
ukázky stylizovaných lidových 
tanců.  
Asie nabídla dětem 
neuvěřitelnou škálu zvuků, 
vůní a chutí. Pokorní Japonci 
někdy na děti působili 
smutně, jakoby cosi ztratili 
(historicky možná lze tušit 
příčiny). Perfektní sebekázeň 
každého Japonce 
v přeplněných městech byla 
patrná i na tom, že jsme 
během čtrnácti dnů nepotkali 

žádnou dopravní nehodu. Příroda se v Japonsku těší nesmírné úctě a přírodní bohatství země 
jsou chráněna citlivě a dlouhodobě. Památky jsou vlivem války v Japonsku skromné, anebo 
poměrně mladé. Uplynulý rok na tanečníky z Prahy čekal při turné po Americe rozjásaný svět, 
který je lákal na své dobré jídlo a bohaté atrakce … V Americe děti měly pocit, že tam všichni 
čekali jenom na ně. V Japonsku nikdo nikoho nelákal ani nepřesvědčoval. Každý se soustředil 
na to, co si sám vybral a musel si to najít a užít podle svého. 
V Evropě jsme na půl cesty mezi Asií a Amerikou. Děti a studenti Tanečního studia Light získali 
díky tanci a divadlu možnost poznat velmi rozdílné světy a různé cesty k uchopení vlastního 
života a vytváření své společnosti. 
 

Na festival Český týden v Meschers ve Francii se rozhodlo odcestovat v srpnu 

2016 čtyřicet pět členů 
Tanečního studia Light. 
Zkušení tanečníci spolu 
s malými začínajícími talenty 
vytvořili aktuální verzi 
představení Divadla Sebou, 
které tradičně ukazuje to 
nejzajímavější z aktuální 
tvorby Tanečního studia 
Light.  
Společnými silami mladí 
umělci dosáhli v přívětivé 
atmosféře festivalu 
ohromného uznání a diváci 
bouřlivě ocenili výkony 
skupiny z České republiky. 
Každý den lektoři z Prahy 
vedli dílny pro všechny 

účastníky festivalu (překládané do francouzštiny), které odhalovaly pozadí tvorby přivezeného 
představení.  
Dílny ukazovaly, jak tvořit pohybovou, hereckou, hudební i výtvarnou složku inscenace.   
Děti kromě ateliérů a uvedených představení využily možnost každodenního koupání v moři a 
v bazénu, zažily ohromné vlny v oceánu, romantické noci ve stanech pod piniemi i malebná 
městečka Talmont a Royan. 
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Koncem září odjelo čtyřicet dva dětí a studentů, aby uvedli v unikátním divadle Stanica 
Žilina na Slovensku sérii komponovaných představení JOLA a 
Puntíkáři, pachatelé dobrých skutků. Ve Stanici Žilina již má Taneční studio 

Light dobré jméno. Všechna 
představení pro školy i pro 
veřejnost byla vyhledaná 
místními diváky, kteří ocenili 
netradiční interaktivní slož-
ky programu a perfektní 
interpretaci.  
Umělecký projekt na Slo-
vensku přinesl účastníkům 
nové zkušenosti s úspěš-
ným prosazením umění 
v netradičním prostoru tak, 
aby bylo přístupnější 
současné společnosti.  
V neposlední řadě Slo-
vensko a slovenština jsou 
pro nás, dospělé, sa-
mozřejmou součástí nás 

samých – ale pro naše děti je Slovensko „cizí zemí“ bez povědomí o společných historických 
kořenech a vazbách. Díky účinkování ve slovenském divadle, obohaceném o výlety do 
slovenských hor, se nám podařilo dětem přiblížit národ a řeč, se kterými byla naše země 
donedávna úzce spjata. 
Taneční studio Light zakončilo své letní cesty na vrcholy lezením po stezkách zbojnického 
chodníku a Jánošikovými dierami, děti vystoupaly na Sulovský hrad a zdolaly Malý a Velký 
Rozsutec v nádherné scenerii Malé Fatry. 
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Benefiční akce Tanečního studia Light v roce 2016 
Po loňském dotování cesty do Ameriky 
přes server HITHIT se tentokrát 
Taneční studio Light rozhodlo, že se 
mladí talenti sami pokusí získat část 
nezbytných finančních prostředků pro 
své cesty. Děti a studenti s pomocí 
rodičů, lektorů a dospělých absolventů 
souboru uskutečnili  

15. května celodenní 
benefici „Na kraj světa“. 
Benefiční akce pomohla dětem 
zprostředkovat možnost získat část 
finančních prostředků na umělecky 
zaměřené cesty vlastními silami. 
Díky Studiu ALTA děti mohly za 
symbolických pár korun využít pro 
benefici profesionální divadlo se 
zázemím a kavárnou. Profesionální 
umělci a lektoři dětí se vzdali svých 
honorářů ve prospěch benefičních cílů. 
A samotné děti s ohromnou podporou 
rodičů prokázaly neuvěřitelné nadšení, 
vůli a bezkonkurenční nasazení nejen 
na scéně divadla a v kavárně, kde se 
celý den střídalo jedno představení za 
druhým – ale i při prodeji svých 
originálních jídel, limonád, pamlsků, 
dárečků i dalších příjemných zpestření 
(např. živý automat na hudbu, prodej 
obrazů absolventky umělecké školy 
atd.) 
Návštěvníci benefice tak mohli vidět 
nejen své děti, jejich kamarády, tančící 
babičky i mladé profesionální umělce 
v programovém maratonu toho 
nejlepšího, co Taneční studio Light 
aktuálně nabízí – ale zároveň neodolali 
gurmánské originální nabídce dětských 
prodejců v prostorách kavárny. 
Součástí benefice bylo celodenní 
promítání filmových dokumentů ze 
zahraničních cest Tanečního studia 
Light od roku 2005. Návštěvníci mohli 
listovat vzpomínkovou knihou 
souboru, mapující již dvacetiletou 
pestrou činnost dětí. 
Za celý den si děti na benefičním 
„tržišti“ vydělaly 20 592 Kč a na 
vstupném za své programy vybraly 
22 000 Kč. Spolu se získáním 
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některých žádaných dotací na 
cesty, s finanční podporou ZUŠ 
Na Popelce v Praze 5, 
s odpuštěním pronájmu za 
benefiční den Studiem ALTA, 
s pomocí lektorů, umělců a 
rodičů dětí. Tanečního studio 
Light odstartovalo své 
„ROZTANČENÉ LÉTO NA KRAJ 
SVĚTA“. 
Druhou benefici uskutečnilo 
Taneční studio Light opět ve 
spolupráci se Studiem ALTA  

12. – 13. 11. 2016 
s názvem „Kufry v le-
tu“. Tentokrát benefiční výdělek byl určen na financování Odzerova návratu na prázdniny 

domů – do Kargyaku v Indii. Děti opět kromě bohatého víkendového programu v divadle 
připravily úžasné tržiště v kavárně ALTY s výstavou fotografií a koláží, mapujících zahraniční 
projekty souboru během uplynulého léta. Na druhé akci děti na vstupném vydělaly 32 850 Kč, 
za prodej na tržišti 21 540 Kč. Taneční studio Light má velké sny a plány – a na jejich splnění 
bude potřeba hodně trpělivé práce, vzájemné důvěry a podpory fanoušků, rodičů, přátel i 
institucí. 
 

JOLA pro děti a mládež vyrovnávající se s následky popálenin  
a jiných trvalých zdravotních následků  
V roce 2016 Taneční studio Light ve 
spolupráci s organizací „Bolíto“ a Studiem 
ALTA uskutečnilo sérii víkendových repríz 
inscenace JOLA. Uvedená představení 
integrovala zdravé diváky a děti a mládež 
vyrovnávající se s následky trvalého 
zdravotního postižení. 
Při realizaci projektu bylo využito 
terapeutické funkce interaktivní inscenace ke 
kompenzaci znevýhodnění dětí se 
zdravotním postižením. Interaktivní program 
inscenace byl zaměřen pro děti a mládež 
vyrovnávající se s trvalými zdravotními 
následky. Kulturní aktivity byly zpřístupněny 
zdravým i zdravotně postiženým dětem a 
dospívající mládeži. Projekt usnadnil 
komunikaci mezi postiženými a zdravými 
občany v bezbariérovém divadle formou 
interaktivní dokumentární inscenace. 
Uvedením inscenace se podařilo ovlivnit 
uměleckým dílem mínění veřejnosti o 
jinakosti a divnosti dětí s postižením nebo 
trvalými zdravotními následky a 
zprostředkovat aktivním divákům příběh o 
šťastné cestě Odzera ke štěstí a 
plnohodnotnému životu.  
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Interaktivní program zahrnul aktivity pro dětské diváky s různou mírou postižení. Inscenace 
tak mohla dětským divákům nabídnout osobní zážitek ze společné tvorby. Příběh, vyprávějící 
o odvrácené straně štěstí, kterou je bolest, nemoc, hlad, zima, ztráta domova a rodiny skončil 
šťastně a dal všem naději na zdárné překonání svých osobních problémů!      

Workshopy realizované Tanečním 
studiem Light                                          J 
Jedinečné propojení pohybu s divadelní dramaturgií, které 
Taneční studio Light používá, inspiruje mnoho uměleckých spolků. 
Lenka Tretiagová s týmem absolventů spolku v roce 2016 vedla 
workshopy určené dětem nebo pedagogům – v rámci festivalů 
Struny podzimu, Partitura, Český týden v Meschers 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 - např. dílny asijského 
umění v Toyamě, workshopů kontaktní improvizace v Meschers 
nebo site specific dílny o vodě (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 děti motivují k dlouhodobé práci na pravidelných tanečních 
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trénincích během týdne v Praze a následně k cílevědomé spolupráci při tvorbě choreografií a 
představení.  
V roce 2016 taneční studio Light uskutečnilo tři turnusy prodloužených víkendů, zaměřených 
na novou tvorbu inscenací v objektu CHKO Třeboňsko, jeden májový víkend s jízdou na koních 
a péčí o zvířata na malé farmě ve Štěticích, dva turnusy s tradičním plachtěním na Orlíku – 
tentokrát spojeným s dílnami site-specific a prohlídkou útrob přehrady, víkendová soustředění 
v Chřenovicích, soustředění tvůrčího týmu na Hajnici a další. Mnoho výjezdů spolek pořádal v 
rámci účasti na festivalech a přehlídkách (Sladovna Písek, Svitavy, Hradec Králové, Hronov, 
Ostrava). 
Týden strávilo několik členů souboru na festivalu Menteatrál v Neratově jako dobrovolní 
pomocníci a soubor si užil pohodového týdne na sklonku léta v objektu Přebytek v Jizerských 
horách, kde se zrodil základ pro novou tvorbu inscenací dětí i profesionálních umělců. 
 

 
Závěrem… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pestrá činnost Tanečního studia se úctyhodně rozrůstá. Je potřeba zajistit dobré a účelné 
plánování  a podmínky pro realizaci všech projektů tak, aby se z aktivit nevytratilo potěšení, 
aby povinnosti a termíny nepřeválcovaly to, co je na jedinečné na spolupráci dětí a dospělých. 
Aby se zachovalo unikátní a smysluplné komunitní konání ve prospěch kulturní výchovy a 
vzdělání mladé generace. 

 
Hlavní partneři Tanečního studia Light 

Spolek by nemohl rozvíjet svoji činnost bez svých hlavních partnerů, kteří 
všestranně i finančně podporují Taneční studio Ligt – a jimi jsou 

 
ZUŠ Na Popelce v Praze 5 

Studio ALTA v Praze 7. 
 

V roce 2016 dále finančně podpořili činnost a jednotlivé projekty Tanečního 
studia Light 

Hlavní město Praha 
Ministerstvo kultury ČR 

MČ Praha 5 
MČ Praha 7 

www.tanecnistudiolight.cz                                     www.divadlosebou.com 

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

