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Praha, Brno, Broumov, České Budějovice, hradec králové, choceň, jihlava, karlovy vary, kladruBy, liBerec, 
luhaČovice, malovice, manětín, olomouc, ostrava, ParduBice, Plzeň, sušice, táBor,  

Ústí nad laBem, vimPerk, volyně

22 měst a oBcí Čr / 22 cities in the czech Republic
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ÚVODNÍ SLOVO

na dotek hvězd světového formátu!

Po dvou letech se v roce 2021 festival tanec Praha konečně vrátil ke svému zásadnímu mezinárodnímu 
rozměru. a návrat to byl opravdu velkorysý, což divácká obec patřičně ocenila. tři „mužské grácie“ plné 
lehkosti, sebeironie a kontrastů naší reality v GRAces potěšily diváky na úvod festivalu v Praze i dalších 
třech městech Čr. turné v regionech měla i inscenace hARlekinG, opět z italské dílny. Pak nastal dlouho 
očekávaný vrchol červnové nabídky, zcela mimořádné nové dílo ikony řeckého, ale i evropského tance, 
dimitrise Papaioannou. imaginace původně výtvarného umělce spojená s odvahou riskovat a jít vlastní 
cestou vyvolala vášnivé reakce. nová scéna byla po celý týden “vzhůru nohama”, každopádně transverse 
Orientation je dílo, které se zapsalo do historie. 

jakkoli by se zdálo, že doba „covidová“ nepřeje participativní tvorbě, opak je pravdou. zapojení veřejnosti 
do tvůrčího procesu i vlastních představení láká jak naše, tak zahraniční umělce. letos byla takových výzev 
celá řada. maďarští umělci pozvali do světa nibiru teenagery, podobně jako tyhle / marie Gourdain & kol. 
v icAROVi. viktor Černický nebo tereza ondrová pracují s veřejností každý svým originálním způsobem, oba 
zapojeni do projektů s podporou kreativní evropy, viktor Be spectactive! a tereza dancing museums. 

také Pocketart / sabina Bočková & johana Pocková, úspěšný v prvním kole open callu pro Big Pulse dance 
alliance, flexibilně reagoval na poptávku po projektech pod širým nebem, ve veřejném prostoru a open air 
verzi Jámy lvové navíc nastudoval jak s profesionály, tak s laiky. 

site-specific akce se těší stále větší oblibě, a tak poslední červnový víkend a pak i druhý víkend září věnoval 
festival právě takovým, v projektu ŽiŽkov v pohybu, tentokrát na základě hlubšího výzkumu kořenů genia 
loci dolního Žižkova v jeho 4 lokacích. 

open air adaptace řady děl domácích umělců, ale také představení v divadelních sálech se uskutečnila 
v dalších 21 městech a obcích po celé Čr. zájem regionů neopadá.

druhá etapa v září, ověnčená dalším světovým jménem, Williamem Forsythem s jeho A Quiet evening of 
Dance, završuje v hlavním městě tuto neobvyklou kombinaci neustále odsouvaných termínů zahraničních 
umělců s velkými příležitostmi pro české tvůrce.

důležité je, že jsme se mohli opět setkávat s umělci naživo, že diváci hladoví po zážitcích naprosto 
respektovali veškerá vládní opatření, a vrátili se na festival v hojném počtu. velkou oporou nám 
bylo ministerstvo kultury Čr, které s velkým respektem ke všem profesím, uměleckým, technickým 
i organizačním, navýšilo rozpočet na živé umění a nejenže umožnilo nezávislé scéně přežít, ale i dále rozvíjet 
svou tvorbu. stejně tak si vážíme podpory magistrátu hlavního města Prahy a všech dalších partnerů včetně 
veřejnoprávních a dalších médií. současný tanec si ji nepochybně zaslouží.

září 2021, yvona kreuzmannová
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FOREWORD

Within reach of the world’s star!

After two years, the TANEC pRAhA Festival is finally international again in 2021. it was a magnificent comeback, 
much appreciated by the audience. Three “male graces” full of lightness, self-irony and contrasts of our reality 
delighted spectators in the performance of Graces at the very beginning of the festival in prague and three other 
Czech cities. harlekinG, also an italian performance, toured as well. Then came the highlight of the June program: 
an extraordinary new piece by the icon of Greek but also European dance – Dimitris papaioannou. The imagination 
of an originally visual artist, combined with the courage to take risks and go his own way gave rise to passionate 
reactions. The New Stage was “upside down” throughout the whole week. however, transverse orientation went 
down in history. 

Though one could say that the “Covid times” have not been kind to participative production, in reality it’s the exact 
opposite. both local and international artists have engaged the public into their creative process and performances. 
There has been a wide range of projects of this kind. hungarian artists (nibiru iii. - loud rinG) as well as tyhle / 
Marie Gourdain & coll. (icarus) got teenagers involved. viktor Černický and Tereza ondrová work with the public, 
each in their original way, both engaged in activities supported by Creative Europe (viktor – beSpectACTive!, Tereza 
– Dancing Museums).

Also, poCkETART / Johana pocková, Sabina bočková, successful in the first round of the big pulse Dance Alliance 
open Call, responded to open-air and site-specific projects in high demand. Moreover, the open-air version of 
their performance the lion’s den was created both by professionals and amateurs. Site-specific projects are very 
popular. For this reason, the last June weekend and the second week in September were devoted to the ŽiŽkov  
in motion project, exploring in more depth the roots of Dolní Žižkov’s genius loci at four locations.

open-air versions of performances of our local artists as well as performances in theatres have been presented in 
21 other cities and towns throughout the Czech Republic. Regional demand for dance has not decreased.

The second part of the festival in September culminates in the capital with another world-renowned name – William 
Forsythe and his a Quiet evening of dance, bringing to an end this unusual combination of constantly postponed 
dates of international artists with big opportunities for Czech creators.

it’s important that we were able to meet with artists live again. The spectators, hungry for experience, respected 
all the government measures and returned in high numbers. We gained huge support from the Ministry of 
Culture of the Czech Republic, which increased the budget for live art with respect to all artistic, technical and 
production professions, and not only helped the independent scene survive, but also progress creatively. Likewise, 
we are grateful for the support of the City of prague and all our other partners, including state and other media. 
Contemporary dance most certainly deserves it.

September 2021, yvona kreuzmannová

Festival v číslech / Festival numbers

celkem měst a obcí / Cities and regions in total 22

celkem koprodukcí tP / Tp Co-productions in total 5

celkem festivalových akcí / Festival events in total 97

akce pro veřejnost / Events for public 92

celkem titulů / performances in total 28

celkem míst konání / festival spots in total 46 indoor 18 outdoor 28

   Praha / prague 16 indoor 7 outdoor 9

   regiony / regions 30 indoor 11 outdoor 19

celkem akcí pro děti / Events for children in total 35 Praha / prague 21 regiony / regions 14

celkem workshopy / Workshops in total 6

celkem diskuse / Discussions in total 7 Praha / prague 3  regiony / regions 4



TÝM / TEAM

vedení tanec Praha z.ú. / ledes 

yvona kreuzmannová, zakladatelka a ředitelka / founder and director 
markéta Perroud, umělecká spoluředitelka / artistic co-director  
iva Barešová, ekonomické řízení / economic management 

umělecké vedení – umělecká rada / 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 / Barbora Ostrá, manažerka festivalu pro Prahu červen / září / festival manager for prague June / 
September Veronika hladká, manažerka festivalu pro regiony / festival manager for the regiones katarína morávek 
Ďuricová, technická ředitelka festivalu / festival technical  director martina Filínová, koordinátorka tP junior / 
coordinator of Tp JuNioR daniela Řeháková produkce a ekonomický management / production and economic 
management zuzana Bednarčiková, manažerka eu projektů / management  
of Eu projects ilona daňková, office manager a viP servis and vip service markéta Bártů, vedoucí produkce a provozu 
Ponec – divadlo pro tanec / head of production and operation of poNEC – dance venue 

Pr a marketingový tým / pR and Marketing team 

ivana Poláčková, manažerka komunikace / communications manager ivan kubál / jan kubát, koordinátor kampaně 
červen / září / campaign coordinator June / September michaela dáňová, koordinátorka sales / sales co-ordinator,  
kateřina kavalírová, media relations Barbora Čermáková, 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 

Produkční tým / production team 

Petra hanzlíková, jitka hradilková, tereza kerle, Barbora makalová, Barbora ostrá, lucia račková, daniela voráčková a 
tým uvaděčů / uvaděček festivalu / and team of festival ushers 

Ekonomika a účetnictví / Economics and accounting 

Daniela Řeháková, hlavní ekonomka / chief economist kateřina míchalová, účetní / accountant

technický tým / Technical team 

technický tým divadla Ponec – divadlo pro tanec opora technického zajištění festivalu včetně regionů / technical team 
of poNEC – dance venue providing the festival support, including the regions: katarína morávek Ďuricová, martin Příhoda, 
Filip šamalík, roman douda, vladimír Basjuk, tomáš morávek, Pavel kotlík

zvukoví technici a zvukaři pro Ponec – divadlo pro tanec a regiony / Sound technicians and sound engineers for poNEC – 
dance venue and the regions: adam jerman, aleš smrček 

další externí technici a technici souborů / other external technicians and technicians of the ensemble: jan tranta, ondřej 
vranka, šimon janíček, zuzana režná, martin hamouz, lukáš Benda, Pavel vitt, michal horáček, jiří šmirk, daniel 
kozlík, eliška kociánová, martin myčka, emil Prachař, eduard Baroch, jan kotěšovský, hynek tichý a mnoho dalších / 
and many others 
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Účastníci festivalu / Festival participants 

ábris Gryllus, márton emil tth, tamara zsfia vadas, viktria varga, anna zsig (hu: nibiru iii. – loud rinG 
cécile da costa (cz/Fr: roselyne 
dimitris Papaioannou (Gr: transverse orientation 
eliška vavříková, jaroslava šiktancová (cz): koho jsem potkal? / Who did i meet?  
Ginevra Panzetti & enrico ticconi (de/it: harlekinG 
jana látalová/marta trpišovská/lea švejdová a sPolk (cz): kostničák  
markéta jandová (cz: marš!  
markéta stránská (cz): leŤ / FLy! 
michal záhora (cz: Generace X / Generation X 
ondřej holba (cz): and Who is useless now? 
Pocketart (cz) / sabina Bočková, johana Pocková: jáma lvová unlimited / Lion’s Den unlimited  
Pocketart (cz) / sabina Bočková, johana Pocková: treatment of remembering – outdoor 
Pocketart (cz) / sabina Bočková, johana Pocková: jáma lvová / Lion’s Den 
ran jiao (chn: urban Bird  
silvia Gribaudi (it: Graces – behind the scenes (tP online 
silvia Gribaudi (it: Graces  
temporary collective (cz: silent / dancing museums  
temporary collective (cz): silent mob – otevřená zkouška / dancing museums 
tereza lenerová, Floex a kol. (cz): nepřestávej / Don’t stop 
tereza ondrová (cz & Francesca Foscarini (it: call alice 
tereza ondrová (cz: dívat se pohybem – workshopy / open rehearsal / dancing museums 
tereza ondrová & silvia Gribaudi: insectum in Prague – work in progress 2 
tereza Říčanová, Barbora látalová (cz): kozí kraviny – polní verze / Goats horsing around - field version 
tyhle / Florent Golfier (cz/Fr: zápas s jazykem / Wrestling with language 
tyhle / marie Gouradin a kol. (cz/sk/Fr): icarus 
viktor Černický (cz/sk): Prima – ateliér v pohybu / Studio in motion / otevřená zkouška / open rehearsal 
William Forsythe (usa/uk: a Quiet evening of dance

Fotodokumentace festivalu v Praze / photo documentation of the festival in prague 

vojtěch Brtnický, michal hančovský, štěpán rožek, adéla vosičková

Fotodokumentace v regionech / photo documentation in regions 

hedvika drenčeni, milan hajn, kateřina hanková, kamil hauptman, adam hruška, tomáš jiřička, eduard lískovec, 
kateřina ostradecká, ondřej Pleštil, lucie sembolová, adam šír, vít šteif, m. zoubek, roman Žebro

video dokumentace / video documentation

amador artiga, jiří jiráček, dominik Žižka

tlumočení a překlady / interpretation and translations  

katka vorlická, andré swoboda

moderace / Moderators 

yvona kreuzmannová, marta ljubková, daniela voráčková 
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PROGRAM FESTIVALU /  
PROgRAM OF THE FESTIVAL

tanec Praha v Praze / in pRAGue

27. 5. - 29. 6.

dle otevírací 
doby GhmP / 
according 
to opening hours 
of prague city 
Gallery

GhmP / prague city 
Gallery – zámek troja 
/ Troja Chateau

výstava / Exhibition dancing museums

vernisáž a křest knihy suBjektivní 
PrŮvodcem Galerií z deníku dancing 
museums / SubJECTivE GALLERy GuiDE 
report from Dancing Museums project 

výstava / Exhibition 

vernisáž, křest knihy / 
opening, book launch

2. + 3. + 4. 6. 20:00
Ponec – divadlo  
pro tanec /  
dance venue

silvia Gribaudi (it):  
Graces

událost sezony /  
Event of the Season 
Festival opening

3. 6. po představení 
/ after 
performance

aftertalk se sylvií Gribaudi moderovaná debata / 
Moderated discussion

10. 6. 20:00
Ponec – divadlo  
pro tanec /  
dance venue

tereza ondrová (cz) & silvia Gribaudi (it): 
insectum in Prague – work in progress 2

tP koprodukce /  
Tp co-production

15. 6. 13:00

nová scéna 
národního divadla /  
The New Stage  
of the National 
Theatre

dimitris Papaioannou (Gr):  
transverse orientation

otevřená zkouška / 
open rehearsal 
ve spolupráci  
s laternou magikou 
nd / in cooperation with 
Laterna Magika of the 
National Theatre prague

15. + 16.  
+ 17. 6. 19:00

nová scéna 
národního divadla /  
The New Stage  
of the National 
Theatre

dimitris Papaioannou (Gr):  
transverse orientation

událost sezony /  
Event of the Season 
ve spolupráci  
s laternou magikou 
nd / in cooperation with 
Laterna Magika of the 
National Theatre prague

16. 6.
po představení 
/ after 
performance

aftertalk s dimitrisem Papaioannou moderovaná debata / 
moderated discussion

16. + 17. 6. 17:00
GhmP / prague city 
Gallery – zámek troja 
/ Troja Chateau

tereza ondrová (cz):  
dívat se pohybem / seeing by Moving

Workshopy / Workshops 
Dancing Museums 

18. 6. 20:00
Ponec – divadlo  
pro tanec /  
dance venue

Ginevra Panzetti & enrico ticconi (de/it): 
harlekinG

Dance NEWs 
Aerowaves

po představení 
/ after 
performance

aftertalk s Ginevra Panzetti  
& enrico ticconi

moderovaná debata / 
Moderated discussion

14. - 17. 6. 10:00 - 18:00
Ponec – divadlo  
pro tanec /  
dance venue

viktor Černický (cz/sk):  
Prima – ateliér pohybu / Studio in Motion 

Workshop pro 
profesionály / workshop 
for professionals  
Participativní projekt / 
participative project  
be SpectACTive!
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18. - 20. 6. 10:00 - 18:00
Ponec – divadlo  
pro tanec /  
dance venue

viktor Černický (cz/sk):  
Prima – ateliér pohybu / Studio in Motion 

Workshop pro 
neprofesionály / 
workshop for  
non-professionals  
Participativní projekt / 
participative project  
be SpectACTive!

20. 6. 10:00 - 18:00 H55
Pocketart / sabina Bočková  
& johana Pocková (cz):  
jáma lvová unlimited / Lion‘s Den unlimited

Workshop a otevřená 
zkouška pro veřejnost 
/ workshop and public 
rehearsal 
open Air  
Family Friendly  
Participativní projekt / 
participative project  

20. 6. 18:00

Ponec – divadlo  
pro tanec /  
dance venue 

viktor Černický (cz/sk):  
Prima - ateliér v pohybu / Studio in Motion

otevřená zkouška / 
open rehearsal 
tP koprodukce /  
Tp co-production 
Participativní projekt / 
participative project   
be SpectACTive!

21. 6. 16:00 + 18:00

u národního 
památníku na 
vítkově / national 
Monument vítkov

Pocketart / sabina Bočková  
& johana Pocková (cz):  
jáma lvová unlimited / 
Lion‘s Den unlimited

tP koprodukce /  
Tp co-production 
open Air  
Family Friendly 
Participativní projekt /  
participative project

22. 6. 20:00
Ponec – divadlo  
pro tanec /  
dance venue

tereza ondrová (cz)  
& Francesca Foscarini (it):  
call alice

tP koprodukce /  
Tp co-production

18. - 24. 6. 10:00 - 18:00
Ponec – divadlo  
pro tanec /  
dance venue

ábris Gryllus & márton emil tóth  
& tamara zsófia vadas (hu):  
nibiru iii. – loud rinG

Workshop a zkoušky  
s mládeží / and 
rehearsals with teens 
Participativní projekt /  
participative project  
be SpectACTive!

25. 6. 16:00
venkovní prostor 
GhmP / outdoor area 
prague city Gallery

temporary collective (cz):  
silent mob

otevřená zkouška / 
open rehearsal 
open Air 
Dancing Museums

25. 6. 18:00
Ponec – divadlo  
pro tanec /  
dance venue

ábris Gryllus & márton emil tóth  
& tamara zsófia vadas (hu):  
nibiru iii. – loud rinG

tp JuniOR  
Family Friendly 
Participativní projekt / 
participative project /  
be SpectACTive!

26. + 27. 6. Praha 3 ŽiŽkov v PohyBu / ŽiŽkov iN MoTioN
Site-specific  
open Air  
Family Friendly

15:30
kostnické náměstí / 
kostnické Square

jana látalová / marta trpišovská / 
lea švejdová / ester trčková / 
Žaneta musilová a sPolk (cz):  
kostničák
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16:15

zeleň pod 
železnickým mostem 
naproti Ponci / 
Greenery under 
the railway bridge 
opposite poNEC

ran jiao (chn): 
urban Birds

16:45

schody na vrch vítkov 
nejblíže Ponci / 
Stairs to the vítkov hill 
closest to pOnec

eliška vavříková /  
jaroslava šiktancová (cz):  
koho jsem potkal? / Who did i meet?

17:15

První zatáčka nad 
armádním muzeem 
Žižkov / The first 
turn above the Army 
Museum Žižkov

markéta jandová (cz): 
marš!

29. 6. 16:00 + 18:00
GhmP / prague city 
Gallery – zámek troja 
/ Troja Chateau

Pocketart / sabina Bočková & johana 
Pocková & inga zotova-mikshina (cz): 
treatment of remembering

open Air  
Family Friendly 
ve spolupráci  
s GhmP – v rámci 
doprovodného 
programu Bio troja /  
in cooperation with 
prague city Gallery 
within the accompanying 
program bio Troja

29. 6.
Ponec – divadlo 
pro tanec /  
dance venue

Festival closing Party party

11. + 12. 9. Praha 3 ŽiŽkov v PohyBu / ŽiŽkov iN MoTioN
Site-specific  
open Air  
Family Friendly

15:30
kostnické náměstí / 
kostnické Square

jana látalová / marta trpišovská / 
lea švejdová / ester trčková / 
Žaneta musilová a sPolk (cz):  
kostničák

16:15

zeleň pod 
železnickým mostem 
naproti Ponci / 
Greenery under 
the railway bridge 
opposite poNEC

ran jiao (chn): 
urban Birds

16:45

schody na vrch vítkov 
nejblíže Ponci / 
Stairs to the vítkov hill 
closest to pOnec

eliška vavříková /  
jaroslava šiktancová (cz):  
koho jsem potkal? / Who did i meet?

17:15

První zatáčka nad 
armádním muzeem 
Žižkov / The first 
turn above the Army 
Museum Žižkov

markéta jandová (cz): 
marš!

11. 9. 20:00
hudební divadlo 
karlín / karlin  
Musical Theatre

William Forsythe (usa/uk): 
a Quiet evening of dance

A Sadler‘s Wells London production

událost sezony /  
Event of the Season

19. 9. 16:00 + 17:30
náměstí václava 
havla / Vaclav havel 
Square

temporary collective (cz): 
silent

open Air  
Family Friendly 
Dancing Museums
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26. 9. 16:00

výstaviště  
u skateparku / 
Exhibition grounds 
near skatepark

tyhle / marie Gourdain & kol. (cz/Fr/sk): 
icarus

tP koprodukce /  
Tp co-production 
open Air 
tp JuniOR   
Family Friendly 
Participativní projekt / 
participative project  
be SpectACTive!

11. - 26. 9. on-line silvia Gribaudi (it):  
Graces – behind the scenes

dokumentární film / 
Documentary film 
tp Online

tyhle / Marie Gourdain & kol. (CZ/FR/Sk): icARus, foto: Adéla vosičková
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tanec Praha v reGionech / in the ReGiOns

BRNO

9. 6. 19:00 Divadlo Reduta silvia Gribaudi (it): 
Graces

ve spolupráci  
s festivalem /  
in cooperation with 
festival divadelní svět 
Brno

27. 6. 19:30 buranteatr cécile da costa (cz/Fr): 
roselyne open Air

30. 6. 18:00 buranteatr
Pocketart / sabina Bočková 
& johana Pocková (cz):  
jáma lvová / lion‘s Den

open Air

BROUMOV

15. 6. 17:00 klášterní zahrada
Barbora látalová & tereza Říčanová (cz):  
kozí kraviny – polní verze /  
Goats horsing around - field version

Family Friendly  
open Air

České Budějovice

10. 6. 20:00 výměník 1 cécile da costa (cz/Fr): 
roselyne

13. 6. 17:00 biskupská zahrada
Barbora látalová & tereza Říčanová (cz):  
kozí kraviny – polní verze / Goats 
horsing around - field version

Family Friendly  
open Air

16. 6. 20:00 Sokolský ostrov

Pocketart / sabina Bočková 
& johana Pocková  
& inga zotova-mikshina (cz):  
treatment of remembering

open Air

hradec královÉ / ve spolupráci s / in cooperation with festival Entrée k tanci

30. 6. 19:00 Divadlo DRAk tereza lenerová & Floex a kol. (cz): 
nepřestávej / Don´t stop

1. 7. 19:00 Divadlo DRAk
Pocketart / sabina Bočková 
& johana Pocková (cz):  
jáma lvová / lion‘s Den

choceň / ve spolupráci se / in cooperation with SkoRoFESTivAL

23. 6. 19:00 Zámecký park

Pocketart / sabina Bočková 
& johana Pocková  
& inga zotova-mikshina (cz):  
treatment of remembering

open Air
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29. 6. 16.00 + 
18:00 Zámecký park

Barbora látalová & tereza Říčanová (cz):  
kozí kraviny – polní verze /  
Goats horsing around - field version

open Air

jihlava

6. 6. 16:00 DiOD ondřej holba (cz):  
and Who is useless now? Family Friendly

9. 6. 16:00 + 
18:00 MAnA michal záhora (cz):  

Generace X / Generation X open Air

18. 6. 19:30 DiOD
Pocketart / johana Pocková  
& sabina Bočková (cz):  
jáma lvová / lion‘s Den

karlovy vary

25. 6. 18:00 supeRMARket wc
tereza Říčanová & Barbora látalová (cz):  
kozí kraviny – polní verze /  
Goats horsing around - field version

Family Friendly   
open Air

kladruBy

19. 6. 19:00 klášterní zahrada
Pocketart / sabina Bočková & johana 
Pocková & inga zotova-mikshina (cz): 
treatment of remembering

open Air

liBerec

8. 6. 18:00 Letní scéna –  
park Frýdlantská

tereza Říčanová & Barbora látalová (cz):  
kozí kraviny – polní verze /  
Goats horsing around - field version

Family Friendly  
open Air

luhaČovice / ve spolupráci s festivalem / in cooperation with festival Luhovaný vincent

27. 6. 16:00 Nad pramenem 
Aloiska

Pocketart / sabina Bočková & johana 
Pocková & inga zotova-mikshina (cz): 
treatment of remembering

open Air

malovice 

18. 6. 10:00 Švestkový Dvůr
tereza Říčanová & Barbora látalová (cz):  
kozí kraviny – polní verze /  
Goats horsing around - field version

Family Friendly  
open Air

26. 6. 19:00 Švestkový Dvůr
Pocketart / johana Pocková  
& sabina Bočková (cz):  
jáma lvová / lion‘s Den
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manětín 

26. 6. 16:00 plovárna Manětín
tereza Říčanová & Barbora látalová (cz):  
kozí kraviny – polní verze /  
Goats horsing around - field version

Family Friendly  
open Air

olomouc 

9. 6. 19:00 Divadlo na cucky ondřej holba (cz):  
and Who is useless now? Family Friendly

ostrava 

7. 6. 19:00 Dům kultury města 
Ostravy

silvia Gribaudi (it):  
Graces

12. 6. 20:00 Amfiteátr u Domu 
kultury města ostravy

michal záhora (cz):  
Generace X / Generation X open Air

ParduBice

4. 6. 20:00 Divadlo 29
tyhle / Florent Golfier (cz/Fr):  
zápas s jazykem /  
Wrestling with the Language

10. 6. 20:00 Divadlo 29 michal záhora (cz):  
Generace X / Generation X

11. 6. 17:00 příhrádek
tereza Říčanová & Barbora látalová (cz):  
kozí kraviny – polní verze  /  
Goats horsing around - field version

Family Friendly  
open Air

15. 6. 20:00 Divadlo 29 Ginevra Panzetti & enrico ticconi (de/it):  
harlekinG Dance NEWs

Plzeň

7. 6. 19:00 Moving station
tyhle / Florent Golfier (cz/Fr):  
zápas s jazykem /  
Wrestling with the Language

10. 6. 19:00 Moving station markéta stránská (cz):  
leŤ / FLy

16. 6. 17:00
Anglické nábřeží  
u budovy komerční 
banky

michal záhora (cz):  
Generace X / Generation X open Air

16. 6. 19:00
Sportovní hřiště 
– Manětínská 30, 
bolevec

michal záhora (cz):  
Generace X / Generation X open Air

17. 6. 19:00 Moving station Ginevra Panzetti & enrico ticconi (de/it):  
harlekinG Dance NEWs
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sušice 

23. 6. 16:00  Café Amerika
tereza Říčanová & Barbora látalová (cz):  
kozí kraviny – polní verze /  
Goats horsing around - field version

Family Friendly  
open Air

táBor 

5. 6. 19:00 Divadlo oskara 
Nedbala Tábor

silvia Gribaudi (it):  
Graces

Ústí nad laBem / v rámci muzejní-galerijní noc / within Museum-gallery night 

28. 5. 19:00
piazzeta před 
veřejným sálem 
hraničář

michal záhora (cz):  
Generace X / Generation X open Air

vimPerk 

17. 6. 19:00 Městské kulturní 
středisko

Pocketart / sabina Bočková  
& johana Pocková (cz):  
jáma lvová / lion‘s Den

20. 6. 17:00 Městský park
tereza Říčanová & Barbora látalová (cz):  
kozí kraviny – polní verze /  
Goats horsing around - field version

Family Friendly  
open Air

volyně 

22. 6. 16:00 Městské muzeum – 
nádvoří tvrze

tereza Říčanová & Barbora látalová (cz):  
kozí kraviny – polní verze /  
Goats horsing around - field version

Family Friendly  
open Air

23. 6. 10:00 Městské muzeum – 
nádvoří tvrze

tereza Říčanová & Barbora látalová (cz):  
kozí kraviny – polní verze /  
Goats horsing around - field version

Family Friendly  
open Air
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Temporary Collective (CZ): Silent Mob, foto: vojtěch brtnický

výstava Dancing museums, GhMp – zámek Troja, foto: vojtěch brtnický 

poCkETART / Sabina bočková, Johana pocková (CZ): Jáma lvová unlimited,  
foto: vojtěch brtnický

Tereza ondrová (CZ): Dívat se pohybem – workshop Dancing Museums,  
foto: vojtěch brtnický

viktor Černický (CZ/Sk): pRiMA - Ateliér v pohybu, foto: vojtěch brtnický

Dimitris papaioannou (GR): Transverse orientation, foto: vojtěch brtnický 

Silvia Gribaudi (iT): GRAces, foto: vojtěch brtnický 

FotoGalerie – Praha / phoTo GALLERy – pRAGuE

Ginevra panzetti & Enrico Ticconi (DE/iT): hARLEkiNG, foto: vojtěch brtnický 
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poCkETART / Sabina bočková, Johana pocková (CZ): Treatment of Remembering,  
foto: vojtěch brtnický tyhle / Marie Gourdain & kol. (CZ/FR/Sk): icARus, foto: Adéla vosičková

ŽiŽkov v pohybu / Eliška vavříková, Jaroslava Šiktancová (CZ): koho jsem potkal?,  
foto: vojtěch brtnický

ŽiŽkov v pohybu / Markéta Jandová (CZ): Marš!, foto: vojtěch brtnickýŽiZkov v pohybu / Jana Látalová / Marta Trpišovská / Lea Švejdová / Ester Trčková / Žaneta 
Musilová a SpoLk (CZ): kostničák, foto: vojtěch brtnický

Ábris Gryllus & Márton Emil Tóth & Tamara Zsófia vadas (hu): Nibiru iii – Loud,  
foto: Michal hančovský

Tereza ondrová (CZ), Silvia Gribaudi (iT): insectum in prague, foto: vojtěch brtnický

FotoGalerie – Praha / phoTo GALLERy – pRAGuE

Ábris Gryllus & Márton Emil Tóth & Tamara Zsófia vadas (hu): Nibiru iii – Loud,  
foto: Michal hančovský
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Dimitris papaioannou (GR): Transverse orientation, foto: vojtěch brtnický Festival opening / poNEC – divadlo pro tanec, foto: vojtěch brtnický

William Forsythe (uSA/uk): A Quiet Evening of Dance, foto: Štěpán Rožek

Temporary Collective: Silent, foto: vojtěch brtnický

William Forsythe (uSA/uk): A Quiet Evening of Dance, foto: Štěpán Rožek

William Forsythe (uSA/uk): A Quiet Evening of Dance, foto: Štěpán Rožek

Temporary Collective: Silent, foto: vojtěch brtnický

FotoGalerie – Praha / phoTo GALLERy – pRAGuE

William Forsythe (uSA/uk): A Quiet Evening of Dance, foto: Štěpán Rožek
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Silvia Gribaudi (iT): GRACES, ostrava, foto: kamil hauptman

poCkETART / Sabina bočková, Johana pocková, inga Zotova-Mikshina (CZ): Treatment of 
Remembering, kladruby, foto: M. Zoubek

ondřej holba (CZ): And Who is useless Now, Jihlava, Foto: Adam hruška

poCkETART / Sabina bočková, Johana pocková (CZ): Jáma lvová, hradec králové, foto: Milan hajntyhle / Florent Golfier (CZ/FR): Zápas s jazykem, plzeň, Foto: vít Štajf

Markéta Stránská (CZ): LeŤ, plzeň, foto: vít Štaif

Michal Záhora (CZ): Generace X, Jihlava, foto: vojta brtnický

FotoGalerie – reGiony / phoTo GALLERy – iN ThE REGioNS

Ginevra panzetti & Enrico Ticconi (DE/iT): hARLEkiNG, plzeň, foto: vít Štaif



MEDIÁLNÍ OBRAZ – KAMPAŇ FESTIVALU /
MEDIA IMAgE - FESTIVAL CAMPAIgN

kampaň na podporu 33. ročníku měla za cíl přiblížit současný tanec, popularizovat ho a oslovit širokou 
veřejnost. ke spolupráci jsme opět oslovili kreativního ředitele romana Čihalíka, toho času působícího v 
agentuře s5ive, a režiséra a fotografa romana valentu. chtěli jsme vizuálně zaznamenat pohyb tanečníků 
(lukáš karásek, sabina Bočková, Florent Golfier, inga zotova - mikshina) ve statickém médiu a zároveň 
divákovi nabídnout možnost přímo se dotknout jejich těl. 

kampaň měla široký záběr – byla k vidění v České televizi, tisku, rádiu, na internetu a na mnoha 
outdoorových místech po celé České republice. Připravena byla ve spolupráci s produkční společností 
armada Films.

ivana Poláčková, manažerka komunikace tance Praha

The aim of the 33rd year festival campaign was to bring contemporary dance closer to the audience, promote it and 
address the wide public. We approached a creative director Roman Čihalík again, a member of the S5ivE creative 
agency at that time, and a director and photographer Roman valenta. We wanted to visually capture dancers’ (Lukáš 
karásek, Sabina bočková, Florent Golfier, inga Zotova - Mikshina) movement in a static medium as well as give to 
spectators a chance to directly touch their bodies. 

The campaign had a wide reach, available at Czech Television, press, radio, online and many outdoor venues 
throughout the Czech Republic. it was created in collaboration with Armada Films production company. 

ivana poláčková, communication manager of tAnec pRAhA 

tanecpraha.cz
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury. Hlavní město Praha podpořilo festival částkou 3 825 000 Kč.

Pořadatel: Za kontinuální podpory: Hlavní mediální partner:Za podpory:
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tanecpraha.cz
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury. 
Hlavní město Praha podpořilo festival částkou 3 825 000 Kč. 

Pořadatel Za kontinuální podpory Hlavní mediální partner
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outdoor kampaň / 
outdoor campaign

Praha 
7 x longboard tramvaj / tram 
5 x Qs fólie tramvaj / Qs folie tram 
5 x Pragueboard 
28 x vnitřní polep tramvaje /  
inside advert of tram 
29 x clv outdoor 
15 x clv metro / subway

Brno 
1 x Brnoboard
15 x velkoplošný vnější  
polep tramvají / large-scale 
external Tram advert
200 x a4 leták mhd /  
public transport leaflet

Plzeň
5 x Billboard 
1 x hyper cube 
100 x a3 mhd / public transport leaflet 
20 x lavičky outdoor / benches outdoor 
1 x banner na moving station

ostrava
1 x Billboard 
Billboardy / billboards Graces, 
Generace X / Generation X 
4 x variaposter 
2 x clv 
200 x a3 mhd / public transport leaflet 

merchandising 
150 x ryor – dárková kazeta / gift box 
150 x ryor sprej / water spray 
150 x Papelote zápisník žlutý /  
yellow notebook 
150 x Papelote zápisník černý /  
black notebook 
300 x tašky / bags 
2000 x 3d pohlednice / 3D postcards 
250 x podsedáky / seat cushons
494 x trička / t-shirts

tiskoviny / print

plakáty / posters: 
100 x B2, 50 x a4, 40 x a3, 
1500 x programy do ruky skládané dl 
/ program flyers folded into Dl  

4000 x večerní programy na premiéry  
a události sezony / premiere & 
highlights of the season programs for: 
Graces, transverse orientation, 
harlekinG, dívat se pohybem, 
silent, a Quiet evening of dance, 
icarus 
500 x brožura / brochure A5 ŽiŽkov  
v PohyBu / ŽiŽkov iN MoTioN   
červen + září / June + September  
2000 x lentikulární pohlednice /  
Lenticular postcards  
1000 x leták / leaflet A5 
2 x banner na budově divadla /  
banner on the building of Ponec 
1 x velkoplošný banner v divadle /  
large-scale banner inside Ponec

tv kampaň / Tv campaign

Česká televize 
retro music tv

https://www.ceskatelevize.cz/
porady/1097206490-udalosti-v-
kulture/221411000120602

https://art.ceskatelevize.cz/inside/co-je-
to-krasa-jak-a-proc-se-tanecnici-silvii-
gribaudi-dari-strhnout-divaky-k2yWz

tištěná média / printed media

respekt inzerce – 22. 3. + 24. 5.,  
září / September  
mF dnes – duben + květen /  
April + May, 12. 9. 
Čt art – Graces recenze /  
review 7. 6. 
ostravan.cz – Graces recenze /  
review 8. 6. 
taneční aktuality – Graces recenze / 
review 8. 6. 
lidové noviny – Graces recenze / 
review 10. 6. 
taneční magazin – Graces recenze /
review 10. 6. 
taneční zóna – Graces recenze / 
review 
magazín aktualne.cz – dimitris 
recenze / review 16. 6. 
karlovarskydenik.cz – treatment of 
remembering recenze / review 22. 6.  
lidové noviny – dimitris recenze / 
review 22. 6. 
metro – 27. 8.  
Právo – 6. 9., 7. 9. 
magazín aktualne.cz – Forsythe 
recenze / review 12. 9. 
taneční aktuality – Forysthe recenze / 
review 14. 9. 
lidové noviny – červen obecné /  

June general, 17. 9. 
lidovky.cz – Forsythe recenze /  
review 19. 9. 
mF dnes – kraj hradecký  
opera plus – dimitris recence /  
review 24. 10. 
Žurnál – kulturní a společenský 
magazín, Plzeň 
domažlický deník 
náchodský deník  
Frýdecko-místecký a třinecký deník 
tachovský deník  
Písecký deník 
jihlavský deník  
jihlavské listy  
vimperské noviny 

audio kampaň / 
Audio campaign

rádio zet – rozhovor s / interview with 
yvonou kreuzmannovou 20. 5.  
rádio 1 – rozhovor s / interview with 
yvonou kreuzmannovou 
rádio 1 – ranní pozvánka /  
morning invitation 
Čr vltava – mozaika

https://vltava.rozhlas.cz/zbystrete-sve-
smysly-tancem-festival-tanec-praha-
privazi-dila-papaioannou-i-8503002

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/
vltava/2021-06-22

https://vltava.rozhlas.cz/poeticka-sila-
nedokonalosti-tanecni-inscenace-graces-
je-oslavou-svobody-a-8505027

https://poslouchejto.cz/podcast/
mozaika-zacina-to-kapkou-a-konci-
oceanem-tanec-praha-predstavuje-dilo-
ikonickeho-dimtrise-papaioannou/

rádio Praha

https://francais.radio.cz/danse-
dimitris-papaioannou-au-festival-tanec-
praha-8719263

https://cesky.radio.cz/zacina-festival-
tanec-praha-uvede-i-zahranicni-
hosty-8719211

https://francais.radio.cz/spectacle-
icarus-a-prague-un-projet-tcheco-
slovaque-avec-des-adolescents-8729425

rádio express

https://www.expresfm.cz/aktualne/
ostatni/tanec-praha-na-dotek-hvezd-
svetoveho-formatu/
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praha – rámeček metro / prague - Subway frameTištěný program festivalu / print program of the festival TANEC pRAhA 2021

praha – Longboard tramvaj / prague - Longboard in Tram

ostrava – billboard ostrava – billboard

praha – CLv metro / prague - Citylight in Subway
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inzerce / Advertising 
online média

online inzerce a placené online Pr 
články / bannery / online advertising 
and paid online pR articles:  
economia.cz  
forbes.cz  
deníky vlP online  
idnes.cz  
seznam.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 
táborský deník  
Českobudějovický deník  
strakonický deník 
Prachatický deník  
karlovarský deník 
tachovský deník  
jihlavský deník  
jihlavské listy  
opavský deník  
karvinský deník  
moravskoslezský deník 
Bruntálský deník  
novojičínský deník  
jihlava.cz  
ostravan.cz  
olomouc.cz  
olomouckadrbna.cz  
regionplzen.cz  
kdykde.cz  
akcevcr.cz  
divadlo.cz  
zakulturou.cz  
gotobrno.cz

duben / April 2021

https://www.divadelni-noviny.cz/tanec-
praha-nevzdame-mezinarodni-ucast

https://www.tanecnimagazin.
cz/2021/04/20/33-rocnik-se-blizi/

https://operaplus.cz/festival-tanec-
praha-i-pres-nejistou-situaci-usiluje-o-
mezinarodni-rozmer/

https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/
festival-tanec-praha-i-pres-nejistou-
situaci-usiluje-o-mezinarodni-rozmer

květen / May 2021

https://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/10033228844-ct-podporuje-
kulturu/221263305990057-tanec-
praha-2021

https://magazin.aktualne.cz/kultura/
divadlo/festival-tanec-praha-bude-
mit-dve-casti-uvede-novinku/
r~89fd362ab95d11eb9cafac1f6b220ee8/

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-
praha-praha-volny-cas/679908/
zahranicni-hvezdy-budou-tancit-v-praze-
festival-tance-rozhybe-zizkov-a-vyda-se-
i-do-regionu.html

https://www.idnes.cz/kultura/
divadlo/festival-tanec-praha-2021.
A210521_092502_divadlo_ts

https://magazin.aktualne.cz/kultura/
divadlo/festival-tanec-praha-bude-
mit-dve-casti-uvede-novinku/
r~89fd362ab95d11eb9cafac1f6b220ee8/

https://pr.denik.cz/doporucujeme/
tanec-praha-na-dotek-hvezd-svetoveho-
formatu-20210524.html

https://www.divadlo.cz/?clanky=festival-
tanec-praha-zacne-2-cervna-a-bude-mit-
dve-casti

https://prazska.drbna.cz/zpravy/
spolecnost/5834-festival-tanec-praha-
se-uskutecni-ve-dvou-castech-zacne-2-
cervna.html

http://artikl.org/divadelni/
spickovy-tanec-dobe-navzdory

https://operaplus.cz/tanec-praha-na-dotek-
hvezd-svetoveho-formatu/

https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/
festival-tanec-praha-predstavi-hvezdy-
svetoveho-formatu

http://www.tanecnizona.cz/index.
php/recenze/item/927-macho-35-
vs-tanec-praha-33-no-1-nadhera-
pachu-puvab-stav?fbclid=iwAR3
8Z4TRLosSrqwjcN3sx3hyGbuvwa
vf-_wumkETpjkXvo_C-kmjyoh5Szg

https://www.tanecniaktuality.cz/recenze/
graces-prijemne-ale-trochu-otrepane

https://www.tanecnimagazin.
cz/2021/06/10/graces/

https://cesky.radio.cz/zacina-festival-
tanec-praha-uvede-i-zahranicni-
hosty-8719211

https://operaplus.cz/videoreportaz-
hany-polanske-dimitris-papaioannou-
poprve-v-praze/

https://www.tanecniaktuality.cz/
rozhovory/dimitris-papaioannou-zjistil-
jsem-ze-muzu-byt-lepsi-malir-na-scene-
nez-na-papire

https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/
cervnovy-program-festivalu-tanec-
praha-skoncil-pokracovat-bude-v-zari

https://www.tanecnimagazin.
cz/2021/07/03/festival-tanec-praha-
roztancil-cerven-a-v-zari-pokracuje/
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PŘehled nejzajímavějších mediálních vÝstuPŮ / 
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Poprvé bylo letos místo klasického tištěného katalogu 
využito mobilní aplikace, která byla ke stažení zdarma 
pro android i ios. obsahovala kompletní festivalový 
program v Praze i regionech, informace o představeních 
i souborech, mapu festivalových míst, aktuality 
a samozřejmě umožňovala i nákup vstupenek. /  
For the first time this year, a mobile application was used 
instead of the classic printed catalog, which was free to 
download for Android and ios. it contained a complete 
festival program in prague and the regions, information about 
performances and ensembles, a map of festival venues, news 
and, of course, also allowed the purchase of tickets.

sociální sítě / Social networks

Facebook / facebook.com/tanecpraha v období / in period 
1. 5. - 1. 7. 2021

Facebookový profil v daném období získal 400 nových 
příznivců a dosáhl tak celkového počtu 4 939 sledujících. 
s celkovým počtem 27 sponzorovaných příspěvků tak 
facebookový profil v daném období dosáhl čtvrt milionu 
zobrazení, s dosahem od 4 000 po 17 000 uživatelů denně 
(většinově obyvatelé Prahy, následování obyvateli Brna, 
ostravy, Pardubic a dalšími krajskými městy). / Facebook 
profile in this period gained 400 new followers and reached 
a total number of 4 939 followers. With a total number of 
27 sponsored posts, it reached in this period 250 000 views, 
with a reach of 4 000 to 7 000 users a day (prague inhabitants 
mainly, followed by brno, ostrava, pardubice and other 
regional cities). 

Facebook v období / in period 1. 7. - 30. 9. 2021

Facebookový profil v daném období získal 70 nových 
příznivců a dosáhl tak celkového počtu 5002 sledujících. 
První intenzivní fáze kampaně na FB se odehrála v první 
polovině měsíce června v podobě intenzivní komunikace 
události sezóny – A Quiet evening of Dance. Po prázdninové 
odmlce pak další intenzivní kampaň započala v polovině 
srpna a trvala až do 26. září, kdy se odehrálo poslední 
festivalové představení icARus. s celkovým počtem 
11 sponzorovaných příspěvků v tomto období tak 
facebookový profil v dosáhl 385.000 většinou v Praze 
a nejbližších krajských městech. / Facebook profile in this 
period gained 70 new followers and reached a total number of 
5 002 followers. The first intensive phase of the campaign on 
Fb took place in the first half of June in the form of intensive 
communication Events of the season – a Quiet evening of 
dance. After a holiday break, another intensive campaign 
began in mid-August and lasted until September 26, when 
the last icarus festival performance took place. With a total 
number of 11 sponsored posts, it reached in this period  
385 000 views, mostly in prague and close regional cities).

instagram / instagram.com/tanecpraha v období / in period 
1. 5. - 1. 7. 2021

Počet sledujících na platformě instagram ve stejném 
období narostl o 650 na celkový počet 2 700, krom 
desítek organických příspěvků bylo zveřejněno celkem 
25 sponzorovaných postů cílených na pražské publikum 
i regiony Čr, maximální zájem o příspěvek se vyšplhal na 
7 000 – 10 000. / instagram platform gained 650 new followers 
in this period, with a total number of 2700 followers. Apart 
from tens of organic posts, there were 25 sponsored posts 
aimed at prague audience and Czech regions. The maximum 
interest in the post raised to 7 000 – 10 000.

instagram v období / in period 1. 7. - 30. 9. 2021

Počet sledujících na platformě instagram ve stejném 
období narostl o 18 %, tedy na celkový počet 3100 
sledujících, krom desítek organických příspěvků bylo 
zveřejněno celkem 10 sponzorovaných postů cílených 
především na pražské publikum a expat komunity v Čr, 
maximální dosah sponzorovaných příspěvků se vyšplhal 
nad 25 000 uživatelů. / instagram platform gained  
18% to the total number of 3 100 followers. Apart from tens  
of organic posts, there were 10 sponsored posts aimed at 
prague audience and expats communities in Czech Republic. 
The maximum interest in the post raised over 25 000 users.

další komunikace /  
other forms of communication 

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. / The campaign 
in prague as well as the regions was promoted also by our (not 
only media) partners and supporters, including co-organizers, 
partner cities and municipalities.
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PARTNEŘI / PARTNERS

33. ročník mezinárodního festivalu tanec Praha 2021 se konal pod záštitou ministra kultury České republiky
Phdr. lubomíra zaorálka a pod záštitou primátora hlavního města Prahy mudr. zdeňka hřiba. / The 33rd international
Dance Festival TANEC pRAhA 2021 was presented under the auspice of the Minister of Culture phDr. Lubomír Zaorálek
and the auspice of the Mayor of prague MuDr. Zdeněk hřib.

Poděkování patří všem partnerům a podporovatelům, také účinkujícím umělcům, členům týmů a také našim divákům. / 
Thanks to all partners and supporters, as well as performing artists, team members and also our audience. 

za kontinuální podpory / Continual support 

za víceleté podpory / Multiyear support

hlavní mediální partner / Main media partner 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
ministerstva kultury.

za finanční podpory / Financial support by

hlavní město Praha podpořilo festival  
částkou 3 825 000 kč.

Projekt se uskutečňuje za finanční 
podpory statutárního města  

Plzeň.

Projekt se uskutečňuje  
za finanční podpory  

města Brno.

Projekt se uskutečňuje  
za finanční podpory  

města ostrava.

Projekt se uskutečňuje za finanční 
podpory Plzeňského kraje.



28

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
https://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 – divadlo pro tanec
PONEC – dance venue
www.divadloponec.cz

ČAF – Česká asociace festivalů / Czech Festival Association

Mezinárodní projekty a sítě / 
International projects and networks
https://tanecpraha.org/cs/mezinarodni-projekty-
networking-0

Big Pulse Dance Alliance
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