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Plíce Žižkova, Praha. foto: M. Hančovský
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ÚVODNÍ SLOVO
 
koncept, konstrukce, dekonstrukce, přizpůsobivost, flexibilita, kreativita, reaktivnost, proaktivnost, adaptace, svoboda, nesvoboda, umění 
možného…, kolik věcí tvoříme a přetváříme, co se nám honí hlavou v této době a kolik se toho musíme nově učit? je to výzva, zkouška, hra… 
každopádně jedno je jisté i letos – TANČÍME DÁL!

Festival tANEc PRAHA se nevzdává smělých plánů. V roce 2020 otevřel historicky největší prostor pro domácí umělce, a to s hlubokým přesvěd-
čením, že mají co nabízet. Zároveň nerezignoval na mezinárodní kontext a intenzivně jednal o možnostech přislíbených hostování v návaznosti 
na otevírání hranic.

První etapa festivalu úspěšně proběhla 4.-29. 6. 2020, a to nejen v Praze, ale i dalších 17 obcích ČR. druhou etapu jsme nazvali TANEC PRAHA 
– Druhý dech. Pokračuje v Praze ve snaze uvést plánované projekty se slovenskými, maďarskými a italskými umělci a dotáhl se site-specific 
projekt Plíce Žižkova do uceleného tvaru v závěru landscape festivalu. Podzimní část festivalu dostála motta: TANČÍME DÁL! Na rok 2021 se 
s optimismem pokusíme přesunout původní program umělců z indonésie/singapuru, izraele, Norska, Nizozemí, itálie i Williama Forsytha. 

Yvona Kreuzmannová, ředitelka a zakladatelka 
1. 11. 2020

concept, construction, deconstruction, adaptability, flexibility, creativity, reactivity, proactivity, adaptation, freedom, non-freedom, art of the 
possible… how many things do we create and reshape, what is going through our minds at this time and how much do we have to relearn? it‘s 
a challenge, a test, a game … in any case, one thing remains certain this year as well – LET‘S KEEP ON DANCING!

the tANEc PRAHA Festival is not abandoning its bold plans. in 2020, it opened the largest space in history for domestic artists, with a deep 
conviction that they have something to offer. At the same time, did not giving up on the international context and is intensively discussing 
options with potential guests in connection with the opening of borders.

the first stage of the festival was successfully held on 4th – 29th june 2020, not only in Prague, but also in 17 other czech municipalities.  
We called the second stage TANEC PRAHA – Second Breath. We will try to present the planned projects with slovak, Hungarian and italian 
artists in Prague and put the site-specific lungs of Žižkov project into a complete shape at the end of the landscape Festival. the autumn part 
of the festival lived up to the motto: KEEP ON DANCING! We will try to move the original program of artists from indonesia/singapore, israel, 
Norway, the Netherlands, italy and William Forsyth to 2021. 

Yvona Kreuzmannová, Director and Founder 
1 November 2020

TÝM / TEAM

Vedení Tanec Praha z.ú. / leaders
yvona kreuzmannová, ředitelka a zakladatelka / director and founder  
markéta Perroud, umělecká spoluředitelka / artistic co–director 
iva Barešová, ekonomické řízení / economic management 

Umělecké vedení festivalu / Festival artistic board
yvona kreuzmannová, ředitelka a zakladatelka / director and founder  
markéta Perroud, umělecká spoluředitelka / artistic co–director 
konzultanti a externí poradci / and external consultants

Management
Alena Brožová, manažerka festivalu pro Prahu / festival manager for Prague 
Veronika Hladká, manažerka festivalu pro regiony / festival manager for the regions 
katarína Ďuricová, technická ředitelka festivalu / festival technical director 
martina Filínová, koordinátorka tP juNioR / coordinator of TP JUNIOR 
ilona daňková, office manager / VIP service 
markéta Bártů, manažerka divadla PoNEc / head of main festival venue 
ivana Poláčková, manažerka komunikace / communication manager  
a / and kateřina míchalová, účetní / accountant
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PR a marketingový tým / PR and Marketing team
michaela dáňová, obchodní manažerka / sales manager 
kateřina kavalírová, media relations 
justyna suma, on-line marketing a sociální sítě / online marketing and social media networks 
marie Niček, media relations v regionech / in the regions 
michaela Příkopová, PR podpora / PR support 
júlia Pecková, komunikace mezinárodních projektů / communication of international projects

Produkční tým / Production team
Petra Hanzlíková, jitka Hradilková, Radmila krásenská, Natálie Vacková, lucia Račková, tým uvaděčů/uvaděček divadla PoNEc a externí posily /
ushers of PONEC theatre and external support

Technický tým / Technical team
martin Příhoda, šéf techniky divadla PoNEc / head of technical team of theatre PONEC 
technický tým PoNEc – divadlo pro tanec / PONEC – dance venue technical team: Roman douda, Filip šamalík, Pavel kotlík, Vladimír Basjuk, 
michal kábele, katarína Ďuricová, Petra Hanzlíková (technická podpora streamingu / technical support of streaming)

Zvukoví technici a zvukaři pro PoNEc – divadlo pro tanec a regiony / Sound technicians and sound engineers for PONEC and regions:  
Adam jerman, Aleš smrček, Phillipe Forestier

další externí technici a technici souborů / Other external technicians and technicians of the ensemble: jan tranta, Zuzana Režná, jiří šmirk, 
daniel kozlík, Eliška kociánová, tomáš morávek, martin Pfann, jiři Hajdyla, jan Hejzlar, ints Plavnieks a mnoho dalších / and many others

Účastníci festivalu / Participants of TANEC PRAHA 2020 
Bod.y, mE–sA/martina Hajdyla lacová; tyhle/Florent Golfier; Věra ondrašíková & kolektiv; Eduard Adam orszulik & katarina kadijevič; Eliška 
Brtnická & Filip Zahradnický; tereza kerle/tomáš kerle/ian mikyska; tyhle/marie Gourdain; cécile da costa; Viktor Černický & tomáš janypka; 
ostružina/Barbora látalová & Zdenka Brungot svíteková; lenka kniha Bartůňková, jiří kniha, Petra Pellarová, marek Havlíček & Ridina 
Ahmedová; jiří Bartovanec & michal Horáček; mirka Eliášová, monika Rebcová & lucie charouzová; Felix Baumann & sean Heanderson;  
johana Pocková, sabina Bočková, inga Zotova – mikshina; tereza lenerová (Hradilková), Floex a kol. / and coll., Adam Vačkář; Anna Prokopová; 
markéta stránská, cirkus tety, klára Hajdinová & mattia comisso, spielraum kollektiv, michal Záhora; temporary collective; Radim Peška; 
studenti/absolventi / students/graduates of konzervatoře duncan centre: šárka Říhová, jolana šturmová, Anna kroupová, tereza Holubová, 
šimon klus, magdalena junková, Zuzana Pipková, Barbora makalová, kateřina jabůrková, Barbora Ptáčková, david králík, Adéla Červová, kristýna 
šťastná, Pavlína Řezníčková, Žaneta musilová; tP oNliNE – kateřina šedá, tomáš Žižka, léa tirabasso, Henrique Furtado & chiara taviani, joy 
Alpuerto Ritter & lukas steltner, máté mészáros & Nora Horváth, Alessandro carboni, Ekin tunçeli, masako matsushita, julien carlier, jan Bárta, 
Renata Raková, daniel Raček, lukáš Homola, soňa Ferienčiková, tereza ondrová, Francesca Foscarini, silvia Gribaudi, Ábris Gryllus, márton Emil 
tóth, tamara Zsófia Vadas, Viktória Varga, Anna Zsigó, Alexandr michalidis, Heleen Volman, Wim van stam, dirk Verhoeven, lisa Reinheimer, 
leon caarls, lobke Nabuurs, karel tuytschaever, mojra Vogelnik škerlj, jasper džuki jelen, katja Heitmann, jesper de Neergaard, kasper Egelund, 
Gerarda Ventura, Alessandra stanghini, Velia Papa, Alessia Ercoli, cristina carlini, Alexis Vassiliou, Guy cools, Anne-marije van den Bersselaar, 
maja Hriešik, katalin trencsényi, Ricard moya

Fotodokumentaci festivalu v Praze zajistili / Photo documentation of the festival in Prague was 
provided by  
Vojtěch Brtnický a / and michal Hančovský

Fotodokumentace v regionech / Photo documentation in regions provided by 
Adam Hruška, Vít šteif, Eduard lískovec, jan chleba, Barbora chlebová, kateřina ostradecká, kateřina Barvířová, lucie sembolová

Video dokumentace pro Plíce Žižkova zajistil / Video documentation of Lungs of Žižkov by 
dominik Žižka, Amador Artiga

Tlumočení a překlady / Language interpretation and translation was provided by 
katka Vorlická, dorotka Nikolicza, André swoboda

Moderace / acted as moderators 
jiří kniha, yvona kreuzmannová, ian mikyska, michaela Raisová, Nina Vangeli, daniela Voráčková
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PROGRAM I. ETAPA FESTIVALU / I. PHASE OF THE FESTIVAL 
PRAHA – HLAVNÍ PROGRAM / MAIN PROGRAM IN PRAGUE

ne / SUN 
07/06

17:00 královská obora – stromovka 
(Zelený rybník)

Pina Bausch Foundation (DE): 
The NELKEN–Line

VEN.ku tANci /  
dance Happening / 
Family Friendly

po + út + st /  
MON + TUE + WED 
08 + 09 + 10/06

19:00 PoNEc tYhle / Florent Golfier (CZ/FR): 
Zápas s jazykem (premiéra) / 
Wrestling with language (premiere)

Family Friendly 
tP koprodukce /
coproduction

út / tuE 
16/06

18:00 + 19:00 PoNEc Věra Ondrašíková (CZ): 
GUIDEd tour

Family Friendly

so + ne / SAT + SUN  
20 + 21/06

Praha 3 – veřejný prostor /
public space

Plíce Žižkova* / Lungs of Žižkov VEN.ku tANci / 
Family Friendly s / with 
landscape festivalem

st / WED 
25/06

17:00 PoNEc Sasha Waltz (DE): 
Kreatur + Q & A 
moderuje / host: Nina Vangeli 
tlumočí / Interpreter: katka Vorlická

tANEc PRAHA 
studENtŮm /  
FOR STUDENTS

st + čt /  
WED + THU 
25 + 26/06

19:00 NGP / Veletržní palác Temporary Collective (CZ): 
DUETY  

VEN.ku tANci /  
dance Happening / 
Family Friendly

*Plic Žižkova se zúčastnili / At Lungs of Žižkov took part: 

Eduard Adam orszulik & katarina kadijevič,  
Eliška Brtnická & Filip Zahradnický,  
tereza kerle,  
tyhle / Florent Golfier & lukáš karásek,  
cécile da costa,  
Viktor Černický & tomáš janypka,  
ostružina / Barbora látalová  
& Zdenka Brungot svíteková,  

PRAHA – DOPROVODNÝ PROGRAM / ACCOMPANYING PROGRAM IN PRAGUE

po + út + st / 
MON + TUE + WED 
08 + 09 + 10/06

PoNEc Výstava Zápas s Jazykem /  
Exhibition Wrestling with language

po + út + st / 
MON + TUE + WED 
08 + 09 + 10/06

PoNEc po představení /  
after the performance

After Talk s / with Florentem Golfierem 
moderuje / host: ian mikyska (08 + 10/06), 
michaela Raisová (09/06) 
tlumočí / interpreter: katka Vorlická

út / TUE 19:30 PoNEc po představení /  
after the performance

Vyhlášení Divoké karty TA  
+ diskuse / discussion Propagace tance

st / WED 
10 + 17 + 24/06

18:30 nad Armádním muzeem 
Žižkov / above Military 
museum Žižkov

Lekce Contemporary Dance  
pro veřejnost / for public 
10/06 – markéta stránská 
17/06 – Radim Peška1 
24/06 – lenka kniha Bartůňková

VEN.ku tANci

st / WED 
24/06

15:00 + 16:45 plácek u Armádního 
muzea Žižkov / spot at 
Military museum Žižkov

Ukázková hodina Dětského studia  
divadla PONEC / Example lesson of 
Children´s studio

pro rodiče 
a veřejnost / for 
parents and public

1 Z důvodu počasí přesunuto do studia truhlárna /  
Due to weather moved to Studio Truhlárna

lenka kniha Bartůňková,  
Petra Pellarová, jiří kniha, marek 
Havlíček & Ridina Ahmedová,  
jiří Bartovanec & michal Horáček,  
mirka Eliášová, monika Rebcová  
& lucie charouzová,  
Felix Baumann & sean Heanderson, 
johana Pocková, inga Zotova-mikshina 

& sabina Bočková,  
tereza lenerová (Hradilková) & Adam Vačkář,  
Anna Prokopová,  
markéta stránská & carolina Arandia,  
cirkus tety,  
klára Hajdinová & mattia comisso,  
spielraum kollektiv,  
michal Záhora

https://tanecpraha.cz/cs/kreatur-qa
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PROGRAM V REGIONECH / PROGRAM IN REGIONS
BRNo

pá / FRI 
12/06

20:00 industra Tereza Hradilková, Floex a kol. / and coll. (CZ): 
Nepřestávej / Don't stop + diskuse / discussion

st / WED 
17/06

20:00 Buranteatr – malá scéna / 
tP koprodukce

tYhle / Florent Golfier (CZ/FR): 
Zápas s jazykem / Wrestling with language + diskuse / discussion

ne / SUN 
14/06

15:30 tj sokol Brno tYhle / Marie Gourdain (CZ): 
LEGOrytmus

VEN.ku tANci / 
Family Friendly

BRoumoV

po / MON 
22/06

17:00 klášterní zahrada tYhle / Marie Gourdain (CZ): 
LEGOrytmus

VEN.ku tANci / 
Family Friendly

ČEské BudĚjoVicE

út / TUE 
09/06

21:00 Piaristické náměstí2 Sabina Bočková, Johana Pocková (CZ): 
Jáma lvová / The Lion‘s Den

VEN.ku tANci 

cHocEň

čt / THU 
11/06

20:30 Nádvoří zámku Sabina Bočková, Johana Pocková (CZ): 
Jáma lvová / The Lion‘s Den

VEN.ku tANci 

čt / THU 
18/06

17:00 Nádvoří zámku Viktor Černický (CZ/SK): 
PLI

VEN.ku tANci / 
Family Friendly

jiHlAVA

st / WED 
10/06

18:00 Park Gustava mahlera Viktor Černický (CZ/SK): 
PLI

VEN.ku tANci / 
Family Friendly 

čt / THU 
18/06

19:30 Horácké divadlo – 
malá scéna

BOD.Y (SK): 
ADRENA AXIS

kARloVy VARy

út / TUE 
24/06

17:00 Zš jazyků – školní hřiště tYhle / Marie Gourdain (CZ): 
LEGOrytmus

VEN.ku tANci / 
Family Friendly 

2 Přesunuto do VÝmĚNík1 / Moved to VÝMĚNÍK1
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klAdRuBy

so / SAT 
20/06

19:00 klášterní zahrada Viktor Černický (CZ/SK): 
PLI

VEN.ku tANci / 
Family Friendly 

liBEREc

po / MON 
22/06

19:00 kino Varšava Viktor Černický (CZ/SK): 
PLI

 

mAloVicE

so / SAT 
13/06

16:00 švestkový dvůr Mirka Eliášová (CZ): 
Svět z papíru / World of Paper

VEN.ku tANci / 
Family Friendly 

so / SAT 
27/06

16:00 švestkový dvůr tYhle / Marie Gourdain (CZ): 
LEGOrytmus

VEN.ku tANci / 
Family Friendly

mANĚtíN

pá / FRI 
05/06

19:00 Plovárna Viktor Černický (CZ/SK): 
PLI

VEN.ku tANci / 
Family Friendly 

so / SAT 
06/06

14:00-15:30 Plovárna Viktor Černický (CZ/SK): 
pohybový workshop / movement workshop

VEN.ku tANci / 
Family Friendly

olomouc

út / TUE 
09/06

21:00 korunní pevnůstka3 Cécile Da Costa (CZ/FR): 
Roselyne

čt / THU 
18/06

19:00 divadlo na cucky / 
tP koprodukce / TP coproduction

tYhle / Florent Golfier (CZ/FR): 
Zápas s jazykem / Wrestling with language

ostRAVA

so / SAT 
13/06

17:00 Zahrádka před cooltourem tYhle / Marie Gourdain (CZ): 
LEGOrytmus

VEN.ku tANci / 
Family Friendly

so / SAT 
20/06

17:00 Prokešovo nám.4 ME–SA / Martina Hajdyla Lacová (CZ/SK):  
Assemblage

VEN.ku tANci / 
Family Friendly

3 Přesunuto do divadla na cucky / Moved to Divadlo na cucky

4 Přesunuto do trojhalí / Moved to Trojhalí



8

PARduBicE

čt / THU 
04/06

20:00 divadlo 29 Sabina Bočková, Johana Pocková (CZ): 
Jáma lvová / The Lion‘s Den

st / WED 
10/06

20:00 divadlo 29 Cécile Da Costa (CZ/FR): 
Roselyne

čt / THU 
18/06

20:00 divadlo 29 BOD.Y (SK): 
ADRENA AXIS

PlZEň

po / MON 
08/06

19:00 moving station Sabina Bočková, Johana Pocková (CZ): 
Jáma lvová / The Lion‘s Den + diskuse / discussion

pá / FRI 
12/06

12:50 smetanovy sady Pina Bausch Foundation (DE): 
The NELKEN-Line

VEN.ku tANci / 
dance Happening / 
Family Friendly

čt / THU 
18/06

19:00 moving station Cécile Da Costa (CZ/FR): 
Roselyne + diskuse / discussion

po / MON 
15/06

19:00 moving station BOD.Y (SK): 
ADRENA AXIS + diskuse / discussion

čt / THU 
26/06

17:00 Habrmannovo nám. tYhle / Marie Gourdain (CZ): 
LEGOrytmus

VEN.ku tANci / 
Family Friendly

sušicE

ne / SUN 
14/06

16:00 Fuferna Viktor Černický (CZ/SK): 
PLI + pohybový workshop / movement workshop

VEN.ku tANci / 
Family Friendly 

tÁBoR

ne / SUN 
28/06

14:30 divadelní zahrada tYhle / Marie Gourdain (CZ): 
LEGOrytmus

VEN.ku tANci / 
Family Friendly

po / MON 
29/06

19:00 divadlo oskara Nedbala Sabina Bočková, Johana Pocková (CZ): 
Jáma lvová / The Lion‘s Den

VolyNĚ

pá / FRI 
19/06

10:30 + 16:00 Nádvoří tvrze tYhle / Marie Gourdain (CZ): 
LEGOrytmus

VEN.ku tANci / 
Family Friendly

pá / FRI 
19/06

15:00 centrum města / 
city centre

Pina Bausch Foundation (DE): 
The NELKEN-Line

VEN.ku tANci / 
dance Happening / 
Family Friendly
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TP ONLINE

ne - pá  / 
SUN - FRI 
14 - 19/06

tP 
oNliNE

DANCING MUSEUMS   
2 veřejné prezentace / public presetations Prague International Workshop:  
15/06 – 19:00 – Kateřina Šedá (CZ):  
Cesta do normálu / The Journey to Normal  
a / and 16/06 – 19:00 – Tomáš Žižka (CZ):  
Performativní přednáška v době, ve které se setkáte s pandemií místo s pandou / 
Performative Lecture in the time when you meet pandemic instead of the panda

dANciNG musEums – 
Prague international 
Workshop

čt / THU  
25/06

20:00 Aerowaves Frameworks –  
8 online produkcí vytvořených Aerowaves20 umělci / 
8 online productions by Aerowaves20 artists:  
léa tirabasso (uk/lu), Henrique Furtado & chiara taviani (Pt/it),  
joy Alpuerto Ritter & lukas steltner (dE), máté mészáros & Nora Horváth (Hu),  
Alessandro carboni (it), Ekin tunçeli (tR), masako matsushita (it),  
julien carlier (BE)

dance NEWs

Performativní přednáška v době, ve které se setkáte s pandemií místo s pandou / Performative lecture in the time when you meet the pandemic 
instead of the panda. foto: Dominik Žižka



10

MEDIÁLNÍ OBRAZ – KAMPAŇ FESTIVALU /  
MEDIA IMAGE – FESTIVAL CAMPAIGN

tanecpraha.cz

ilustrace

 

 

   

  

  

   

 
 

 
       

 

 

Vzhledem k současné situaci byl letošní festival tANEc PRAHA jiný, než jsme zvyklí, a stejně tak to bylo s reklamní kampaní. téměř dokončenou, 
do detailu propracovanou kampaň od světoznámé fotografky Evelyn Benčičové a agentury Comtech_CAN jsme zastrčili do pomyslného 
šuplíčku a věříme, že ji v budoucnu opět vytáhneme. letos jsme chtěli reflektovat aktuální stav ve společnosti, ale i stav festivalu a našich myslí. 

Během 14 dní vznikla zcela nová kampaň, ke které jsme si přizvali výtvarnici, choreografku, scénografku a režisérku Marie Gourdain, která 
je původem z Francie, a jejíž představení v rámci festivalu objedou celou republiku. Použili jsme její kresbu postavy, která se rozpadá, skládá, 
přeskládává, přizpůsobuje, ale pořád je. stejně jako festival. Neváhejte si k ní dosadit vlastní významy a pocity, vše, co se vám honí hlavou...

tančíme dál!

Ivana Poláčková, manažerka komunikace Tanec Praha 

due to the current situation, this year‘s tANEc PRAHA Festival was different than we are used to, and so was the advertising campaign. We 
tucked the almost completed campaign, elaborated in detail by the world-famous photographer Evelyn Benčičová and the Comtech_CAN 
agency, into an imaginary drawer, one we trust we will pull out again in future. this year we wanted to reflect the current state of society, but 
also the state of the festival and our minds.

Within 14 days, a completely new campaign was created, to which we invited the artist, choreographer, set designer and director Marie 
Gourdain, who hails from France, and whose performance will tour the whole country as part of the festival. We used her drawing of a 
character that dissolves, folds, rearranges, adapts, but still is present. like the festival. do not hesitate to add your own meanings and feelings 
to it, everything that is going through your head...

keep on dancing!

Ivana Poláčková, Communication Manager of Tanec Praha
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REKLAMNÍ KAMPAŇ / ADVERTISING CAMPAIGN 

merchandising 
300 ks triček dámských a pánských / pcs of women's and men's t-shirts, 400 ks lahví / pcs of bottles, 300 ks kříd / pcs of chalk,  
200 ks nákrčníků / pcs of neckerchiefs, 300 ks kelímků / pcs of plastic cups, 300 ks roušek / pcs of face masks, 200 ks vějířů / fans,  
200 pláštěnek / pcs of raincoats

tiskoviny / Prints
400 ks pohlednice A6 FtP s programem / program postcards, 400 ks pohlednice A6 FtP druhý dech s programem / program postcards for 
Second breath, 10 ks A2 klíčový vizuál / key visual, 13 ks B2 klíčový vizuál / key visual, 10 ks A2 plakát k jednotlivým představením / poster for 
performances, 14 ks B2 plakát k jednotlivým představením / poster for performances, 9 ks B2 klíčový vizuál FtP druhý dech / key visual for FTP 
Second breath, 9 ks B2 plakát k jednotlivým představením / poster for performances, 400 ks brožura A4 Plíce Žižkova / booklet A4 Lungs of 
Žižkov, 300 ks brožura A5 Plíce Žižkova druhý dech / booklet A5 Lungs of Žižkov, 100 ks A6 letáky / flyers

Audio kampaň / Audio campaign
Rádio 1: 32 spotů, tel. pozvánka, rozhovor / spots, tel. invitation, interview 
Radio Wave: 20 spotů, tipy / spots, tips 
Aerofilms: návštěvnost celkem 13  614 diváků / attendance – 13,614 viewers

outdoorová kampaň Praha / Outdoor campaign Prague
7 clV v metru / in tube  
2 lEd obrazovky Praha Hlavní nádraží / LED screens Prague Hlavní nádraží 

tištěná a online inzerce / Print and online ads
online inzerce a placené online PR články / online advertising and paid online PR articles: idnes.cz, ceskenoviny.cz, deniky.cz, www.tanecnizona.
czonline bannery na webových portálech / online banners on web portals: tanecniaktuality.cz, tanecnizona.cz, idnes.cz, deniky Vlm, i–divadlo.cz

Program dále reflektovaly celorepublikové informační a kulturní servery / The program was also reflected in nationwide information and 
cultural sites: kdykde.cz, copak.cz, akcevcr.cz, divadlo.cz, kulturne.com, mistnikultura.cz, informuji.cz

sociální sítě a online marketing / Social networks and online marketing
Facebook tanec Praha v období 19. 12. 2019-2. 7. 2020 Facebookový profil ve zmíněném období získal 200 nových sledujících a dosáhl tak celko-
vého počtu 4 458 sledujících. Zveřejněný obsah (přesně 93 příspěvků) se zobrazil 442 497 uživatelům a sebral celkově 4 376 reakcí, komentářů 
či sdílení. k nejúspěšnějším patřily příspěvky: k happeningu duEty (53  900), Plícím Žižkova (50 200) či Guided tour (42 500). instagram tanec 
Praha Příspěvky v období 31. 1.-2. 7. 2020 celkově bylo zveřejněno 45 příspěvků, které se zobrazily 25724 uživatelů a získaly 2 103 reakcí (likes, 
komentáře a uložení do sbírky). k nejúspěšnějším patřily příspěvky týkající se původního programu: Williama Forsythea (7 532) a silvie Gribaudi 
(4 267). V rámci nového programu největší zobrazení měly příspěvky k happeningu NElkEN–line v Praze (1 075) a představení kreatur (1 069). 
instastories v období 28. 5.-26. 6. celkově bylo zveřejněno 135 stories, které získaly 168 reakcí a v průměru je sledovalo 193 uživatelů. / Facebook 
Tanec Praha in the period of 19 December 2019–2 July 2020 Facebook profile gained 200 new followers in the mentioned period and thus 
reached the total number of 4,458 followers. The published content (exactly 93 posts) was shown to 442,497 users and received a total of 4,376 
responses, comments or shares. Among the most successful posts were: to the happening DUETS (53,900), Lungs of Žižkov (50,200) and GUIDed 
Tour (42 500). Instagram Tanec Praha – Posts in the period of 31 January-2 July 2020. In total 45 posts published, which were viewed by 25,724 
users and received 2,103 responses (likes, comments and save to collection). Among the most successful were posts related to the original 
program: William Forsythe (7,532) and Silvie Gribaudi (4,267). Within the new program, the posts related to the happening had the most views 
NELKEN–Line in Prague (1,075) and the performance Kreatur (1,069). Instastories in the period of 28 May-26 June. In total 135 stories published, 
which received on average 168 reactions and were followed by 193 users.

V rámci podzimní části festivalu bylo na Facebook přidáno celkem 17 postů, které vidělo skoro 60 000 uživatelů, reagovalo na něj téměř tisíc 
z nich a přes 2,5 tisíce na odkazy kliklo. instagram měl 23 zveřejněných stories s průměrnou sledovaností 160 lidí a 10 samostatných příspěvků 
se 623 likes. / During the autumn part of the festival, a total of 17 posts were added to Facebook, which were seen by almost 60,000 users, 
almost a thousand responded to it. Over 2.5 thousand of them clicked on the links. Instagram had 23 published stories with an average 
viewership of 160 people and 10 separate articles with 623 likes.

Další komunikace k mediálnímu obrazu festivalu v Praze i regionech přispěla řada našich partnerů a podporovatelů i jiného než mediálního 
charakteru, mezi ně patřili: všichni spolupořadatelé, partnerská města a obce. / Other communication Many of our partners and supporters 
of a non-media nature contributed to the media image of the festival in Prague and the regions, including: all co-organizers, partner cities and 
municipalities.

http://idnes.cz
http://idnes.cz
http://ceskenoviny.cz
http://deniky.cz
http://deniky.cz
http://www.tanecnizona.cz
http://www.tanecnizona.cz
http://www.tanecnizona.cz
http://tanecniaktuality.cz
http://tanecniaktuality.cz
http://tanecnizona.cz
http://tanecnizona.cz
http://idnes.cz
http://idnes.cz
http://i-divadlo.cz
http://kdykde.cz
http://kdykde.cz
http://copak.cz
http://copak.cz
http://akcevcr.cz
http://akcevcr.cz
http://divadlo.cz
http://divadlo.cz
http://kulturne.com
http://kulturne.com
http://mistnikultura.cz
http://mistnikultura.cz
http://informuji.cz
http://informuji.cz
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LED obraovka / LED screen. Pražské metro / Prague´s tube.
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KAMPAŇ V REGIONECH / CAMPAIGN IN REGIONS

outdoorová kampaň / outdoor campaign
1 BRNoBoARd 
1 lEd obrazovka na nádraží v Brně / LED screen railway station Brno 
7 variaposterů na nádraží v Brně a v Plzni / railway station Brno and 
Pilsen 
2 městské reklamní stojky v Plzni / city advertising stands in Pilsen 
1 hypercube v Plzni / Pilsen 
10 A1 plakátů v outdooru v Plzni / posters in Pilsen 
15 A4 plakátů v mHd v Plzni / posters in public transport in Pilsen 
1 velkoformátový banner na divadle moving station / banner on 
Moving Station theatre

inzerce / Advertisements
Žurnál – Plzeň – PR článek a program / PR arcticle and program 

mediální spolupráce / Media cooperation
Český rozhlas Brno, Plzeň, ostrava 

Mediální výstupy / Media outputs

Print
Hodonínský deník – 6. 6. – zpráva 
jihlavský deník – 3. + 10. 6. – zpráva 
mF dnes Plzeň – 20. 6. – o tP 
mF dnes liberec – 3. 6. – o tP a koronakrizi 
Noviny táborské radnice – 1. 6. – tip 
Pardubický deník – 2. + 9. 6. – zpráva (titulní strana) 
týdeník domažlicka – 17. 6. – tip 
týdeník klatovska – 17. 6. – tip 
Vyškovský deník – 6. 6. – zpráva 
Zpravodaj města Volyně – 1. 6. – tip 
Zpravodaj města Horšovský týn – 8. 6. – tip

online
Bruntalsky.denik.cz  – 11. 6. – tip 
ceskobudejovicky.denik.cz – 12. 6. – tip  
divadelninoviny.cz – 9. 6. – o tP ostrava 
divadlo.cz – 9. 6. – o tP ostrava 
Frydeckomistecky.denik.cz – 11. 6. – tip 
Hradec.rozhlas.cz – 21. 6. – zpráva  
irozhlas.cz – 4. 6. – kulturní tip o tP Pardubice  
jihlavske-listy.cz – 5. 6. – zpráva  
jcted.cz – 8. 6. – o tP jižní Čechy  
klasikaplus.cz – 13. 6. – o tP ostrava 
mistnikultura.cz – 19. 6. – zpráva Broumov 
moravskoslezsky.denik.cz – 11. 6. – tip  
olomouc.cz – 9. + 16. 6. – tip  
opavsky.denik.cz  – 11. 6. – tip 
operaplus.cz – 10. 6. – o tP ostrava 

ostravan.cz – 14. 6. – recenze  
Pardubicky.denik.cz – 2. 6. – zpráva  
parlamentnilisty.cz – 6. 6. – o tP Plzeň 
Pisecky.denik.cz – 9. 6. – tip  
plzen.eu – 5. 6. – zpráva/tip 
Quap.cz – 25. 6. – o tP Plzeň  
tachovsky.denik.cz – 29. 6. – zpráva  
tanecniaktuality.cz – 11. 6. – o tP ostrava  
tanecnimagazin.cz – 9. 6. – o tP ostrava

odkazy / Links
https://www.irozhlas.cz/kultura/kulturni–tipy–koronavirus–prazske–
jaro-livestream–muj–otec–antonin–kratochvil_2006041204_ako

https://www.jihlavske-listy.cz/clanek31122–festival–tanec–praha–pre-
ce–jen–i–letos–miri–take–do–jihlavy.html

https://www.mistnikultura.cz/
festival–tanec–praha–v–cervnu–opet–roztanci–broumov

https://www.ostravan.cz/63917/predstaveni–legorytmus–pred–cool-
tourem–jen–dal–jen–vys–jen–a–proc–vlastne/

https://hradec.rozhlas.cz/festival–tanec–praha–opet–roztanci–brou-
mov–v–zahrade–klastera–vas–ceka–vesele–8228427

https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/
festival–tanec–praha–v–cervnu–opet–roztanci–ostravu

https://www.divadelni–noviny.cz/
festival–tanec–praha–roztanci–ostravu

https://www.tanecnimagazin.cz/2020/06/09/
tanec–praha–roztanci–ostravu/

https://operaplus.cz/
festival–tanec–praha–v–cervnu–opet–roztanci–ostravu/

https://www.klasikaplus.cz/aktuality/
item/3511–festival–tanec–praha–zavita–do–ostravy

https://pardubicky.denik.cz/kultura_region/divadlo–29–je–zpatky–
hosti–tanec–praha–20200602.html

https://www.irozhlas.cz/kultura/kulturni-tipy-koronavirus-prazske-jaro-livestream-muj-otec-antonin-kratochvil_2006041204_ako
https://www.irozhlas.cz/kultura/kulturni-tipy-koronavirus-prazske-jaro-livestream-muj-otec-antonin-kratochvil_2006041204_ako
https://www.jihlavske-listy.cz/clanek31122-festival-tanec-praha-prece-jen-i-letos-miri-take-do-jihlavy.html
https://www.jihlavske-listy.cz/clanek31122-festival-tanec-praha-prece-jen-i-letos-miri-take-do-jihlavy.html
https://www.mistnikultura.cz/festival-tanec-praha-v-cervnu-opet-roztanci-broumov
https://www.mistnikultura.cz/festival-tanec-praha-v-cervnu-opet-roztanci-broumov
https://www.ostravan.cz/63917/predstaveni-legorytmus-pred-cooltourem-jen-dal-jen-vys-jen-a-proc-vlastne/
https://www.ostravan.cz/63917/predstaveni-legorytmus-pred-cooltourem-jen-dal-jen-vys-jen-a-proc-vlastne/
https://hradec.rozhlas.cz/festival-tanec-praha-opet-roztanci-broumov-v-zahrade-klastera-vas-ceka-vesele-8228427
https://hradec.rozhlas.cz/festival-tanec-praha-opet-roztanci-broumov-v-zahrade-klastera-vas-ceka-vesele-8228427
https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/festival-tanec-praha-v-cervnu-opet-roztanci-ostravu
https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/festival-tanec-praha-v-cervnu-opet-roztanci-ostravu
https://www.divadelni-noviny.cz/festival-tanec-praha-roztanci-ostravu
https://www.divadelni-noviny.cz/festival-tanec-praha-roztanci-ostravu
https://www.tanecnimagazin.cz/2020/06/09/tanec-praha-roztanci-ostravu/
https://www.tanecnimagazin.cz/2020/06/09/tanec-praha-roztanci-ostravu/
https://operaplus.cz/festival-tanec-praha-v-cervnu-opet-roztanci-ostravu/
https://operaplus.cz/festival-tanec-praha-v-cervnu-opet-roztanci-ostravu/
https://www.klasikaplus.cz/aktuality/item/3511-festival-tanec-praha-zavita-do-ostravy
https://www.klasikaplus.cz/aktuality/item/3511-festival-tanec-praha-zavita-do-ostravy
https://pardubicky.denik.cz/kultura_region/divadlo-29-je-zpatky-hosti-tanec-praha-20200602.html
https://pardubicky.denik.cz/kultura_region/divadlo-29-je-zpatky-hosti-tanec-praha-20200602.html
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Nádraží Brno. foto: V. BrtnickýHypercube Plzeň. foto: V. Brtnický

Brnoboard. foto: V. Brtnický
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Přehled nejzajímavějších mediálních výstupů /  
List of the most interesting media outputs

tV
Čt 1 – události  
https://www.ceskatelevize.cz/
porady/1097181328–udalosti/220411000100607/

Čt Art – události v kultuře   
https://www.ceskatelevize.cz/
porady/1097206490–udalosti–v–kulture/220411000120607/

Prima cNN News – zprávy 8. 6.

Audio
https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete–si–zaznam–mozaiky–8221446

https://vltava.rozhlas.cz/verejny–prostor–ozije–v–novem–rozmeru–
landscape–a–tanec–praha–rozdychaji–plice–8229876

PRiNt / PRESS
Právo 8. 6. 
A2 č. 15

oNliNE
https://multimedia.ctk.cz/foto/
index?documentid=56343872 & select–continue=1

https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/tanec–pra-
ha–se–presunul–do–exterieru–zahajilo–jej–procesi–ve/
r~bcec85d4ac1311ea80e60cc47ab5f122/

https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/
the–nelken-line–tancem–proti–strachu

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tanec–praha–bude–hodne–ven-
ku–da–prostor–ceskym–umelcum/1900013

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pr/
tanec–praha–tanci–dal/1896637

https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/tanec–praha–tanci–
dal–20200528.html

https://sdeleni.idnes.cz/zpravy/festival–tanec–praha–tanci–dal.
A200527_125106_zpr_sdeleni_hradr

https://listyprahy1.cz/clanek.php?id=93 & cislo=6

http://www.scena.cz/

https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/tanec–praha–tanci–
dal–20200528.html

https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/tanec–praha–tanci–dal

https://prazska.drbna.cz/zpravy/kultura/2249–kultura–v–praze–ve-
doma–party–performance–festival–tance.html

https://www.radio1.cz/clanek/novinka/11067–tanec–praha–tanci–dal

https://art.ceskatelevize.cz/360/kdo–je–to–ta–kreatur–choreografie–
proslule–sashy–waltz–coby–symbol–dnesni–doby–dVyrz

https://www.tanecniaktuality.cz/rozhovory/jiri–bartovanec–k–ceske–
premiere–kreatur–vyzvy–jsou–zivotne–dulezite–a–mlady–clovek–je–
potrebuje–dvojnasob

https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/
kreatur–kdyz–neskryvane–britke–emoce–desi

https://operaplus.cz/
studenti–duncan–centre–tancili–v–ponci–choreografii–sashy–waltz/

https://operaplus.cz/tyden–s–tancem–86/

https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/jiri–bartovanec–nastudoval–
se–studenty–konzervatore–duncan–centre–choreografii–kreatur–od–
sashy–waltz

https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/tanec–pra-
ha–se–presunul–do–exterieru–zahajilo–jej–procesi–ve/
r~bcec85d4ac1311ea80e60cc47ab5f122/

https://operaplus.cz/festival–tanec–praha– jazykem 
uvadi–zapas–s– –v–ponci/

https://www.klasikaplus.cz/aktuality/
item/3481–tanec–praha–uvede–zapas–s–jazykem

https://operaplus.cz/
uspesny–zapas–s–jazykem-lingvisticka–inspirace–pro–tanec/  

https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/
zapas–s–jazykem–od–emoci–ke–slovum

http://artikl.org/divadelni/a–e–i–o–u

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/
dnesek–romantika–i–tanec–31732

https://www.estav.cz/cz/8818.do–verejneho–prostoru–se–vratil–zi-
vot–diky–landscape–festival–navstivte–ho–i–vy

http://www.topvip.cz/cestovani/prazsky–zizkov–oziva–diky–landsca-
pe–festivalu–umenim–a–architekturou

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/zhoupnout–se–na–sibenici–
nebo–si–zaskakat–po–strechach–aut–zacal–zizkovsky–landscape–
festival–40328281

https://www.e15.cz/magazin/kultura/obrazem–v–praze–zacina–festi-
val–landscape–predstavuje–umeni–v–krajine–mesta–1370797

https://tojesenzace.cz/2020/06/20/prazsky–zizkov–oziva–diky–land-
scape–festivalu–umenim–a–architekturou/

https://www.blesk.cz/clanek/regiony–praha–praha–volny–
cas/647250/zizkovske–ulice–zpestri–landscape–festival–ochutnavka–
okapove–vody–i–obri–obraz–na–panelaku.html

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100607/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000100607/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/220411000120607/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/220411000120607/
https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-8221446
https://vltava.rozhlas.cz/verejny-prostor-ozije-v-novem-rozmeru-landscape-a-tanec-praha-rozdychaji-plice-8229876
https://vltava.rozhlas.cz/verejny-prostor-ozije-v-novem-rozmeru-landscape-a-tanec-praha-rozdychaji-plice-8229876
https://multimedia.ctk.cz/foto/index?documentID=56343872&select-continue=1
https://multimedia.ctk.cz/foto/index?documentID=56343872&select-continue=1
https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/tanec-praha-se-presunul-do-exterieru-zahajilo-jej-procesi-ve/r~bcec85d4ac1311ea80e60cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/tanec-praha-se-presunul-do-exterieru-zahajilo-jej-procesi-ve/r~bcec85d4ac1311ea80e60cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/tanec-praha-se-presunul-do-exterieru-zahajilo-jej-procesi-ve/r~bcec85d4ac1311ea80e60cc47ab5f122/
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/the-nelken-line-tancem-proti-strachu
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/the-nelken-line-tancem-proti-strachu
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tanec-praha-bude-hodne-venku-da-prostor-ceskym-umelcum/1900013
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tanec-praha-bude-hodne-venku-da-prostor-ceskym-umelcum/1900013
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pr/tanec-praha-tanci-dal/1896637
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pr/tanec-praha-tanci-dal/1896637
https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/tanec-praha-tanci-dal-20200528.html
https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/tanec-praha-tanci-dal-20200528.html
https://sdeleni.idnes.cz/zpravy/festival-tanec-praha-tanci-dal.A200527_125106_zpr_sdeleni_hradr
https://sdeleni.idnes.cz/zpravy/festival-tanec-praha-tanci-dal.A200527_125106_zpr_sdeleni_hradr
https://listyprahy1.cz/clanek.php?id=93&cislo=6
http://www.scena.cz/
https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/tanec-praha-tanci-dal-20200528.html
https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/tanec-praha-tanci-dal-20200528.html
https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/tanec-praha-tanci-dal
https://prazska.drbna.cz/zpravy/kultura/2249-kultura-v-praze-vedoma-party-performance-festival-tance.html
https://prazska.drbna.cz/zpravy/kultura/2249-kultura-v-praze-vedoma-party-performance-festival-tance.html
https://www.radio1.cz/clanek/novinka/11067-tanec-praha-tanci-dal
https://art.ceskatelevize.cz/360/kdo-je-to-ta-kreatur-choreografie-proslule-sashy-waltz-coby-symbol-dnesni-doby-DVyrz
https://art.ceskatelevize.cz/360/kdo-je-to-ta-kreatur-choreografie-proslule-sashy-waltz-coby-symbol-dnesni-doby-DVyrz
https://www.tanecniaktuality.cz/rozhovory/jiri-bartovanec-k-ceske-premiere-kreatur-vyzvy-jsou-zivotne-dulezite-a-mlady-clovek-je-potrebuje-dvojnasob
https://www.tanecniaktuality.cz/rozhovory/jiri-bartovanec-k-ceske-premiere-kreatur-vyzvy-jsou-zivotne-dulezite-a-mlady-clovek-je-potrebuje-dvojnasob
https://www.tanecniaktuality.cz/rozhovory/jiri-bartovanec-k-ceske-premiere-kreatur-vyzvy-jsou-zivotne-dulezite-a-mlady-clovek-je-potrebuje-dvojnasob
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/kreatur-kdyz-neskryvane-britke-emoce-desi
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/kreatur-kdyz-neskryvane-britke-emoce-desi
https://operaplus.cz/studenti-duncan-centre-tancili-v-ponci-choreografii-sashy-waltz/
https://operaplus.cz/studenti-duncan-centre-tancili-v-ponci-choreografii-sashy-waltz/
https://operaplus.cz/tyden-s-tancem-86/
https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/jiri-bartovanec-nastudoval-se-studenty-konzervatore-duncan-centre-choreografii-kreatur-od-sashy-waltz
https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/jiri-bartovanec-nastudoval-se-studenty-konzervatore-duncan-centre-choreografii-kreatur-od-sashy-waltz
https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/jiri-bartovanec-nastudoval-se-studenty-konzervatore-duncan-centre-choreografii-kreatur-od-sashy-waltz
https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/tanec-praha-se-presunul-do-exterieru-zahajilo-jej-procesi-ve/r~bcec85d4ac1311ea80e60cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/tanec-praha-se-presunul-do-exterieru-zahajilo-jej-procesi-ve/r~bcec85d4ac1311ea80e60cc47ab5f122/
https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/tanec-praha-se-presunul-do-exterieru-zahajilo-jej-procesi-ve/r~bcec85d4ac1311ea80e60cc47ab5f122/
https://operaplus.cz/festival-tanec-praha-uvadi-zapas-s-jazykem-v-ponci/
https://operaplus.cz/festival-tanec-praha-uvadi-zapas-s-jazykem-v-ponci/
https://www.klasikaplus.cz/aktuality/item/3481-tanec-praha-uvede-zapas-s-jazykem
https://www.klasikaplus.cz/aktuality/item/3481-tanec-praha-uvede-zapas-s-jazykem
https://operaplus.cz/uspesny-zapas-s-jazykem-lingvisticka-inspirace-pro-tanec/
https://operaplus.cz/uspesny-zapas-s-jazykem-lingvisticka-inspirace-pro-tanec/
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/zapas-s-jazykem-od-emoci-ke-slovum
https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/zapas-s-jazykem-od-emoci-ke-slovum
http://artikl.org/divadelni/a-e-i-o-u
https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Dnesek-romantika-i-tanec-31732
https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Dnesek-romantika-i-tanec-31732
https://www.estav.cz/cz/8818.do-verejneho-prostoru-se-vratil-zivot-diky-landscape-festival-navstivte-ho-i-vy
https://www.estav.cz/cz/8818.do-verejneho-prostoru-se-vratil-zivot-diky-landscape-festival-navstivte-ho-i-vy
http://www.topvip.cz/cestovani/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou
http://www.topvip.cz/cestovani/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/zhoupnout-se-na-sibenici-nebo-si-zaskakat-po-strechach-aut-zacal-zizkovsky-landscape-festival-40328281
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/zhoupnout-se-na-sibenici-nebo-si-zaskakat-po-strechach-aut-zacal-zizkovsky-landscape-festival-40328281
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/zhoupnout-se-na-sibenici-nebo-si-zaskakat-po-strechach-aut-zacal-zizkovsky-landscape-festival-40328281
https://www.e15.cz/magazin/kultura/obrazem-v-praze-zacina-festival-landscape-predstavuje-umeni-v-krajine-mesta-1370797
https://www.e15.cz/magazin/kultura/obrazem-v-praze-zacina-festival-landscape-predstavuje-umeni-v-krajine-mesta-1370797
https://tojesenzace.cz/2020/06/20/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://tojesenzace.cz/2020/06/20/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/647250/zizkovske-ulice-zpestri-landscape-festival-ochutnavka-okapove-vody-i-obri-obraz-na-panelaku.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/647250/zizkovske-ulice-zpestri-landscape-festival-ochutnavka-okapove-vody-i-obri-obraz-na-panelaku.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/647250/zizkovske-ulice-zpestri-landscape-festival-ochutnavka-okapove-vody-i-obri-obraz-na-panelaku.html
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https://protisedi.cz/prazsky–zizkov–oziva–diky–landscape–festivalu–
umenim–a–architekturou/

https://www.firststyle.cz/prazsky–zizkov–oziva–diky–landscape–festi-
valu–umenim–a–architekturou/

https://www.vecerni–praha.cz/na–prazskem–zizkove–zacina–landsca-
pe–festival–naplneny–umenim–a–architekturou/

https://nasregion.cz/stredocesky–kraj/prazsky–zizkov–oziva–diky–
landscape–festivalu–umenim–a–architekturou/

https://nasregion.cz/stredocesky–kraj/
na–zizkov–se–vraci–landscape–festival/

https://prazsky–zpravodaj.cz/udalosti/zpravy–z–prahy/
dnes–zacina–landscape–festival–zizkov–2020/

https://www.cirqueon.cz/12954/tip–na–vikend–plice–zizkova

https://www.cysnews.cz/top–clanky/prazsky–zizkov–oziva–diky–
landscape–festivalu–umenim–a–architekturou/

https://artalk.cz/2020/06/18/tz–prazsky–zizkov–oziva–diky–landsca-
pe–festivalu–umenim–a–architekturou/

https://www.stavbaweb.cz/landscape–festival–se–vraci–na–zi-
zkov–23168/clanek.html

https://www.facebook.com/ceskatelevize/posts/10157589613822686

https://artalk.cz/2020/06/18/tz–prazsky–zizkov–oziva–diky–landsca-
pe–festivalu–umenim–a–architekturou/

https://www.radio1.cz/clanek/
akce/11110–landscape–festival–predstavi–zizkov

https://www.vecerni–praha.cz/landscape–festival–se–vraci–na–zi-
zkov–zahajovat–budou–kapely–uz–jsme–doma–a–dunaj/

https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/25849–landscape–festival–se–
vraci–na–zizkov–zahaji–jej–kapely–uz–jsme–doma–a–dunaj

https://www.radio1.cz/clanek/rozhovory/11111–landscape–festival

https://www.blesk.cz/clanek/regiony–praha–praha–volny–
cas/647250/zizkovske–ulice–zpestri–landscape–festival–ochutnavka–
okapove–vody–i–obri–obraz–na–panelaku.html

https://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/
plice–zizkova–aneb–krizem–krazem–prazskym–plenerem

https://protisedi.cz/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://protisedi.cz/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://www.firststyle.cz/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://www.firststyle.cz/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://www.vecerni-praha.cz/na-prazskem-zizkove-zacina-landscape-festival-naplneny-umenim-a-architekturou/
https://www.vecerni-praha.cz/na-prazskem-zizkove-zacina-landscape-festival-naplneny-umenim-a-architekturou/
https://nasregion.cz/stredocesky-kraj/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://nasregion.cz/stredocesky-kraj/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://nasregion.cz/stredocesky-kraj/na-zizkov-se-vraci-landscape-festival/
https://nasregion.cz/stredocesky-kraj/na-zizkov-se-vraci-landscape-festival/
https://prazsky-zpravodaj.cz/udalosti/zpravy-z-prahy/dnes-zacina-landscape-festival-zizkov-2020/
https://prazsky-zpravodaj.cz/udalosti/zpravy-z-prahy/dnes-zacina-landscape-festival-zizkov-2020/
https://www.cirqueon.cz/12954/tip-na-vikend-plice-zizkova
https://www.cysnews.cz/top-clanky/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://www.cysnews.cz/top-clanky/prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://artalk.cz/2020/06/18/tz-prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://artalk.cz/2020/06/18/tz-prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://www.stavbaweb.cz/landscape-festival-se-vraci-na-zizkov-23168/clanek.html
https://www.stavbaweb.cz/landscape-festival-se-vraci-na-zizkov-23168/clanek.html
https://artalk.cz/2020/06/18/tz-prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://artalk.cz/2020/06/18/tz-prazsky-zizkov-oziva-diky-landscape-festivalu-umenim-a-architekturou/
https://www.radio1.cz/clanek/akce/11110-landscape-festival-predstavi-zizkov
https://www.radio1.cz/clanek/akce/11110-landscape-festival-predstavi-zizkov
https://www.vecerni-praha.cz/landscape-festival-se-vraci-na-zizkov-zahajovat-budou-kapely-uz-jsme-doma-a-dunaj/
https://www.vecerni-praha.cz/landscape-festival-se-vraci-na-zizkov-zahajovat-budou-kapely-uz-jsme-doma-a-dunaj/
https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/25849-landscape-festival-se-vraci-na-zizkov-zahaji-jej-kapely-uz-jsme-doma-a-dunaj
https://www.infodnes.cz/zpravodajstvi/25849-landscape-festival-se-vraci-na-zizkov-zahaji-jej-kapely-uz-jsme-doma-a-dunaj
https://www.radio1.cz/clanek/rozhovory/11111-landscape-festival
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/647250/zizkovske-ulice-zpestri-landscape-festival-ochutnavka-okapove-vody-i-obri-obraz-na-panelaku.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/647250/zizkovske-ulice-zpestri-landscape-festival-ochutnavka-okapove-vody-i-obri-obraz-na-panelaku.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/647250/zizkovske-ulice-zpestri-landscape-festival-ochutnavka-okapove-vody-i-obri-obraz-na-panelaku.html
https://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/plice-zizkova-aneb-krizem-krazem-prazskym-plenerem
https://www.tanecniaktuality.cz/reportaze/plice-zizkova-aneb-krizem-krazem-prazskym-plenerem
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SOCIÁLNÍ SÍTě A WEB / SOCIAL MEDIA AND WEBSITE
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ME-SA / Martina Haydyla Lacová - Assemblage. Ostrava. foto: B. Chlebová

Věra Ondrašíková / Kolektiv (CZ) - GUIDEd tour Praha. foto: V. Brtnický

Viktor Černický (CZ/SK) - PLI. Jihlava. foto: A. Hruška

Sasha Waltz (DE) - Kreatur. Praha. foto: V. BrtnickýDěstské studio. Praha. foto: V. Brtnický

tYhle, Florent Golfier (CZ/FR) - Zápas s jazykem. Praha. foto: V. Brtnický

Tereza Lenerová (Hradilková), Floex a kol - Nepřestávej. Brno. foto: Jan Vrba

FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY

Sabina Bočková, Johana Pocková (CZ) - Jáma lvová. Plzeň. foto: Vít Štaif
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Jan Razima a kol. / and coll. - Tereza Kerle, Tomáš Kerle, Ian Mikyska - Staging the Plants. Plíce Žižkova, 
Praha. foto: V. Brtnický

tYhle (FR/CZ). Plíce Žižkova, Praha. foto: V. Brtnický

Cirkus TeTy - Narušení / Disruption. Plíce Žižkova, Praha. foto: V. Brtnický

Jiří Bartovanec, Michal Horáček - Light Echo. Plíce Žižkova, Praha. foto: V. Brtnický

Plíce Žižkova, Praha. foto: M. Hančovský

Markéta Stránská - POKOJÍČKY. Plíce Žižkova, Praha. foto: M. Hančovský

Spielraum Kollektiv - Slyšíte nás_ Zvukovka pro Klima / Can you hear us_ Sound check for Future.  
Plíce Žižkova, Praha. foto: M. Hančovský

Eduard Adam Orszulik, Katarina Kadijevic - Humus, to je naše / Hommos, That‘s Ours.  
Plíce Žižkova, Praha. foto: V. Brtnický
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Micro and Macro Dramaturgies in Dance symposium. drawing by Jeroen de Leijer

Contemporary lekce, Praha. foto: Natálie Vacková

BOD.Y (SK) - ADRENA AXIS. PRAHA ZÁŘÍ. foto: V. Brtnický

Pina Bausch Foundation (DE) - The Nelken Line. Praha. foto: V. Brtnický

tYhle / Marie Gourdain (CZ) - LEGOrytmus. Plzeň. foto: Vít Štaif
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PROGRAM II. ETAPA FESTIVALU – DRUHÝ DECH / 

PROGRAM II. PHASE OF THE FESTIVAL – SECOND BREATH 
PRAHA – HLAVNÍ PROGRAM / MAIN PROGRAM IN PRAGUE

čt / THU  
24/09

19:30 Výstaviště Praha – 
Fontána stage

BOD.Y (SK):  
ADRENA AXIS

VEN.ku tANci / Family Friendly / 
v rámci / within PRAHA ZÁŘí

ne + po / SUN + MON 
27 + 28/09

16:00 Praha 3 – Žižkov Plíce Žižkova – Druhý dech* /  
Lungs of Žižkov – Second breath

VEN.ku tANci / Family Friendly /  
ve spolupráci s / in cooperation 
with landscape festivalem

Pražský gordický uzel. Praha. foto: Michal BarbuščákMirka Eliášová (CZ) - Škatulení. PRAHA ZÁŘÍ. foto: V. Brtnický

*Plic Žižkova – Druhý dech se zúčastnili / At Lungs of Žižkov – Second breath took part: 

unijazz / Nicola jankovic,  
jan Razima & kol. / tereza kerle,  
tomáš kerle & ian mikyska,  
ostružina / Barbora látalová, Zdenka Brungot svíteková,  
cécile da costa,  
Eliška Brtnická & Filip Zahradnický,  
lenka kniha Bartůňková,  
Petra Pellarová, jiří kniha, marek Havlíček, Ridina Ahmedová,  

michal Záhora,  
johana Pocková & sabina Bočková & inga Zotova-mikshina, 
tyhle, ZdRuHEstRANy,  
markéta stránská & carolina Arandia,  
tereza lenerová (Hradilková) & Adam Vačkář,  
HlAskontraBAs – Ridina Ahmedová & Petr tichý,  
Bengas

PRAHA - DOPROVODNÝ PROGRAM / PRAGUE - ACCOMPANYING PROGRAM 

ne / SUN 
20/09

17:00 dům RAdost  PRAŽSKÝ GORDICKÝ UZEL 
Vize rozvoje lokality kolem Florence – vstupní brána 
na Žižkov 
závěrečné prezentace po workshopu studentů 
architektury a urbanismu a debata / final presentation 
of students of architecture and urbanism after the 
workshop and debate

ve spolupráci s /  
in cooperation with 
landscape 
festivalem

út + st / TUE + WED 
22 + 23/09

15:00 Výstaviště Praha – 
před šapitó

Mirka Eliášová (CZ):  
Škatulení – dílna / workshop

VEN.ku tANci / 
Family Friendly / 
v rámci / within 
PRAHA ZÁŘí
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TP ONLINE

po - ne / MON - SUN 
11 - 20/09

Festival Quartiers Danses (FQD)

čt + pá / THU + FRI 
01 + 02/10

IETM Multi-location Autumn Plenary Meeting 2020 
+ diskuse live na téma „What matters now?“ /  
live discussion on “What matters now?” 
1/10 – 16:00 – bar divadla PoNEc / PONEC – dance venue bar 
moderuje / host: saša michailidis

ne / SUN  
18/10

Being There 
micro and macro dramaturgies in dance – live stream 

ne - út / SUN - TUE 
18 - 20/10

 Micro and Macro Dramaturgies in Dance –  
Online sympozium pro partnery projektu a vědecký tým /  
Online symposium for the Project Partners and the Scientific Team

so / SAT  
22/11

18:00 Tamara Zsófia Vadas / Ábris Gryllus / Márton Emil Tóth (HU):  
Nibiru III. – LOUD RING

Family Friendly / ve 
spolupráci s mezinárodním 
festivalem dokumentárního 
divadla / in cooperation with 
International Festival of 
Documentary Theatre AkcENt

út / TUE  
08/12

Silvia Gribaudi (IT) + Tereza Ondrová (CZ):  
IN SECTUM (work in progress)

Tereza Ondrová (CZ) + Francesca Foscarini (IT):  
IN BE-TWEEN (work in progress)

út / TUE  
22/12

tYhle / Marie Gourdain (CZ/FR/SK): 
IKARUS

tANEc PRAHA juNioR /  
Představení vzniklo v rámci 
evropského projektu Be 
spectActive! / The performance 
was created within an european 
project Be SpectACTive!
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Přehled nejzajímavějších mediálních výstupů /  
List of the most interesting media outputs

oNliNE
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/tanec-praha-zahaji-podzimni
-cast-pod-nazvem-druhy-dech_547506.html?showtab=nejctenejsi-7

https://prazska.drbna.cz/zpravy/kultura/3466-ve-ctvrtek-zacne-pod-
zimni-cast-festivalu-tanec-praha-nabidne-slovensky-soubor-body-i-
venkovni-predstaveni.html

https://archiv.ihned.cz/
c1-66819980-kratke-zpravy-z-domova-ze-sveta-a-z-byznysu

https://www.odivadle.cz/hlediste/mimochodem/
praha-zari-8-28-zari-na-vystavisti/

https://www.tanecnimagazin.cz/tag/adrena-axis/

https://www.prahazari.cz/
programs/1930-2130-tanec-praha-uvadi-bod-y-adrena-axis-zdarma/

https://divadlo.net/divadlo/
tanec-praha-adrena-axis-vystaviste-holesovice-praha-2020

https://www.divadlo.cz/?clanky=festival-tanec-praha-uvede-site-speci-
fic-performanci-adrena-axis-a-skatuleni-pro-nejmensi-divaky

https://listyprahy1.cz/clanek.php?id=111&cislo=9

https://www.2media.cz/cs/projekty/praha-zari/praha-zari-festival-ta-
nec-praha-uvede-site-specific-performanci-adrena-axis-a-skatuleni-pro
-nejmensi-divaky

https://www.expats.cz/entertainment/event/
tanec-praha-adrena-axis-lqxux/6553651

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/
tiskove_zpravy/festival_kultury_praha_zari_zacne_jiz.html

https://www.radio1.cz/clanek/akce/11273-praha-zari-od-8-9

https://www.idnes.cz/premium/sluzby/praha-zari-vip-vstupenky-zdar-
ma-soutez-lucie.A200907_165915_premium-sluzby_bhar

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/festival-tanec-praha-zahaji-pod-
zimni-cast-pod-nazvem-druhy-dech-121015

https://praha.idnes.cz/me-hlidac.aspx?idc=75081

https://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?idc=20092975081

https://www.divadlo.cz/?clanky=festival-tanec-praha-zahaji-podzimni
-cast-pod-nazvem-druhy-dech

https://www.tanecnimagazin.cz/2020/09/20/
festival-tanec-praha-2020-nabira-na-podzim-druhy-dech/

https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/tanec-praha-zahaji-podzimni
-cast-pod-nazvem-druhy-dech_547506.html

http://www.earch.cz/cs/revue/landscape-festival-speje-do-finale-poku-
si-se-rozetnout-prazsky-gordicky-uzel-rozdycha-zizkov

https://www.tanecniaktuality.cz/tanecni-diar/
plice-zizkova-druhy-dech

https://prazska.drbna.cz/zpravy/kultura/3466-ve-ctvrtek-zacne-pod-
zimni-cast-festivalu-tanec-praha-nabidne-slovensky-soubor-body-i-
venkovni-predstaveni.html

http://www.festivalovasezona.cz/?f=148449
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Festival pořádá / Festival is organized by 

Za víceleté podpory / Multiyear support

Za podpory / Supported by 

Za kontinuální podpory / Continual support Hlavní mediální partner / Main media partner 

Mediální partneři / Media partners 

Spolupořadatelé v regionech / Co-organizers in regions

Projekt se uskutečňuje za �nanční podpory Ministerstva kultury. 
Hlavní město Praha podpořilo festival částkou 4 200 000 Kč.

Festival se koná pod záštitou 
ministra kultury ČR PhDr. Lubomíra Zaorálka 
a primátora Hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.

Projekt se uskutečňuje za �nanční podpory 
statutárního města Plzeň a Plzeňského kraje.

Projekt se uskutečňuje za �nanční 
podpory města Brno.

Projekt se uskutečňuje za �nanční 
podpory města Karlovy Vary.

Projekt se uskutečňuje za �nanční 
podpory města Ostrava.

Projekt se uskutečňuje za 
�nanční podpory Plzeňského kraje.

Spolupořadatelé v Praze / Co-organizers in Prague

PARTNEŘI / PARTNERS
Děkujeme vám, že můžeme tančit dál. / Thank you that we can keep on dancing.

Tanec Praha z.ú. 
NNO (nevládní nezisková organizace) založená r. 1991 
NGO founded in 1991

Hlavní činnosti / Main activities:
Mezinárodní festival TANEC PRAHA
International Festival TANEC PRAHA
www.tanecpraha.cz  

Česká taneční platforma
Czech Dance Platform
26. ročník / 26th edition
www.tanecniplatforma.cz  

 

Tanec školám / Dance to Schools
divadloponec.cz/cs/pro-skoly 

Be SpectACTive2

Dancing Museums

EDN – European Dancehouse Network

aerowaves – dance across europe

IETM

MMDD – Micro and Macro dramaturgies in Dance

Shape it 

EFFE Label

ITI

Spoluzakladatel / Co-founder of: 

Vize tance / Vision for Dance 
 

PONEC – divdlo pro tanec
PONEC – dance venue
www.divadloponec.cz

ČAF – Česká asociace festivalů / Czech Festival Association

Mezinárodní projekty a sítě / 
International projects and networks
www.tanecpraha.org

Big Pulse Dance Alliance
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