
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TANEC PRAHA 2012

28. 5. – 29. 6. 2012
24. Mezinárodní festival současného tance a 
pohybového divadla 

Praha | divadlo Ponec, Nová scéna ND, Divadlo 
Archa, Hudební divadlo Karlín + scény 
doprovodného programu

Brno, Český Krumlov, Hradec Králové, Choceň, 
Jihlava, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, 
Valašské Meziříčí

pořádá Tanec Praha o. s.
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24. ročník Mezinárodního festivalu současného 
tance a pohybového divadla TANEC PRAHA 
2012 se uskutečnil od 28. května do 29. 
června 2012 v Praze a dalších 10 regionálních 
městech ČR (v Brně, Českém Krumlově, Hradci 
Králové, Chocni, Jihlavě, Olomouci, Ostravě, 
Pardubicích, Plzni a Valašském Meziříčí), představil 
umělce 11 zemí světa (Francie, Německa, 
Argentiny, Švédska, Velké Británie, Izraele, 
Dánska, Holandska, Španělska, Japonska a 
samozřejmě České republiky). 
Prologem hlavnímu programu byl již tradičně 
týdenní festival určený dětem a jejich rodičům 
TANEC DĚTEM 2012 (28. 5. – 2. 6.). Hlavním 
tématem byla dětská hravost. Bohatý program 
vyplnily veřejné tvůrčí dílny, představení, diskuze, 
prezentace či pohybové hry. Děti i jejich rodiče se 
tak v divadle Ponec, Studiu ALTA, Domu dětí a 
mládeže Praha 3 – Ulita přiblížily tvůrčímu procesu 
a vyzkoušely své tanečně-pohybové schopnosti. 
Vrchol prologu obstaral francouzský soubor 
étantdonné s představením inspirovaným dětskými 
pohyby „ZigZag“.
Hlavní program festivalu TANEC PRAHA (4.–29. 
6.) nabídl v Praze řadu výjimečných tanečních 
zážitků – různorodých a vysoce kvalitních. Mimo 
domovskou scénu festivalu divadlo Ponec TANEC 
„navštívil“ i tři další pražská divadla, se kterými 
festival spolupracuje již tradičně – Hudební divadlo 
Karlín, Novou scénu Národního divadla, po kratší 
odmlce opět i Divadlo Archa. Vzhledem k finanční 
situaci byly uskutečněny s posledními dvěma 
jmenovanými divadly letos dvě spolupráce při 
spolupořadatelství představení na koprodukční 
bázi.

Zahajovací večer 4. června proběhl v netradičním 
„galaduchu“, oblékli jsme se do koktejlových šatů. 
Výlučně pro zahajovací galavečer spojilo své 
umělecké síly 18 tanečníků, 2 hudebníci (live) a 
jeden světelný designer. Ojedinělý experiment, 
iniciovaný Tancem Praha o. s., pod názvem 
„Platforma“, tanečně-hudebně-světelná 
improvizace, pak vyvrcholil vyhlášením vítězů 
festivalu Česká taneční platforma 2012. 
V prvním týdnu byla uvedena díla tří ženských 
choreografek: berlínský soubor Dorkypark 
GMBH choreografky původem z Argentiny 
Constanzy Macras pozval na Nové scéně diváky 
na strhující cestu životem romských komunit 
(s živou hudbou) a v divadle Ponec pak 
Compagnie Jus de la Vie švédské choreografky 
Charlotty Öfverholm kombinovala syrové 
taneční divadlo a živou hudbu a bývalá členka DV8 
Physical Theatre Wendy Houstoun ironicky 
bilancovala na pomezí tance a divadla. V dalším 
týdnu izraelsko-dánský soubor Yossi Berg & 
Oded Graf Dance Theatre uvedl v Ponci 
představení o lidské flexibilitě, o naší schopnosti 
znovu a znovu redefinovat sebe sama. 
Novinku v dramaturgii tohoto ročníku znamenal 
pilotní projekt TANEC PRAHA STUDENTŮM. 
Hlavní náplní linie určené studentům uměleckých 
škol (a nejen jim) je aktivní přiblížení se odkazům 
osobností, které se zapsaly do historie současného 
tance pomocí workshopu, přednášky, představení 
(remake), př. projekce dokumentárního filmu. Do 
programu byl vybrán soubor nb project 
holandské choreografky Nicole Beutler, kterému 
se podařilo precizně přepracovat dvě díla 
legendární americké postmoderní choreografky 

Lucindy Childs – Radial Courses z roku 1976 a 
Interior Drama z roku 1977. 
Třetí týden přinesl divácky oblíbené složené 
večery: španělsko-izraelský soubor Companya 
Sharon Fridman s holandským souborem 
Danshuis Station Zuid a 420PEOPLE 
s renomovaným japonským virtuózem pohybu 
Saburou Teshigawarou.  
Hlavními hvězdami 24. ročníku byly švýcarský 
soubor Alias / Guilherme Botelho v Hudebním 
divadle Karlín (26. a 27. 6.) a vlámský soubor 
Ultima Vez / Wim Vandekeybus v Divadle 
Archa (28. a 29. 6.). Příznivým přijetím obou 
choreografií festivaloví diváci opět prokázali 
vyspělost ve vnímání skutečně aktuálních trendů 
oboru. Náročná díla, jak hypnotická choreografie 
„Sideways Rain“ o neustálem běhu života založená 
na nejzákladnějších prvcích pohybu, tak ryze post-
dramatické dílo „booty Looting“ o opakujícím se 
vykrádání myšlenek a témat (nejen) v umění 
nepatří k mainstreamem uchopitelným dílům, 
přesto byly všechny večery vyprodány! Značnou 
odezvu sklidila díla i ze strany českých médií a 
odborné veřejnosti.
Doprovodný program, který se stává 
neodmyslitelnou součástí festivalu a jehož hlavní 
myšlenkou je poskytnutí co nejširšího prostoru 
obohacujícího taneční vzdělání, naplnily 
workshopy pro profesionální tanečníky ve Studiu 
ALTA (zahr. lektoři: T. Boomershine, 
Ch. Öfverholm) a studenty uměleckých škol či 
žáky ZŠ (zahr. lektor: C. Macras) film, přednáška 
(z historie tance). Oblibu si získaly i znovu 
obnovené veřejné debaty s diváckou obcí. 
Festival navíc 3 dny hostil 10 prezenterů v rámci 
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evropského projektu M4m, jehož cílem je 
napomáhat setkávání, výměně a společné práci 
mezi umělci a profesionály z kulturního světa.
Vedle programu v Praze se letos festival 
rozprostřel do 10 regionálních měst ČR – 
TANEC PRAHA v regionech (1.–22. 6. 2012). 
Kromě stálých partnerů, jakými jsou 
Natřikrát o. s. a divadlo Barka v Brně, Johan 
Centrum o. s., Moving Station a DC Eagle 
v Plzni, Městské divadlo Český Krumlov, 
Divadlo 29 v Pardubicích, K3 v Olomouci, 
sdružení Klubu přátel umění v Chocni, Klub 
TEMPO Zašová o. s. ve Valašském Meziříčí, 
se podařilo do červnového programu zahrnout 
i Hradeckou kulturní a vzdělávací 
společnost, Pilsen Live o. s. (sdružení, které 
oživilo prostor bývalých papíren s názvem Pap-
rna – centrum současného umění) a jihlavský 
DIOD (divadlo otevřených dveří). Bohužel byla 
přerušena spolupráce s budějovickým partnerem – 
multikulturním prostorem Bazilika – z důvodu 
ukončení pronájmu občanskému sdružení 
Kredance, které zajišťovalo jeho kulturní program.
V rámci letošního 24. ročníku dostali v regionech 
prostor především české soubory a čeští umělci. 
Inscenace zahraničních souborů letos byly natolik 
technicky a prostorově náročné, že nebylo většinu 
z nich možné uvést v podmínkách, jaké jsou 
regionální scény schopny poskytnout. Přesto se 
komornější projekty podařilo do některých prostor 
adaptovat.
Plzeňské publikum okouzlila zkušená švédská 
performerka a choreografka Charlotta 
Öfverholm syrovým tanečním divadlem Pas de 
deux sans toi, které bylo taktéž uvedeno 

v pražském divadle Ponec. V Brně se zase 
představil holandský soubor Danshuis Station 
Zuid s minimalistickou inscenací  Ferrum. 
Náročné turné absolvovaly Tereza Lenerová a 
Einat Ganz (ISR). Svým duetem vypovídajícím 
o proměnách česko-izraelského přátelství zaujaly 
v osmi regionálních městech. Z českých umělců se 
představila hned se třemi inscenacemi již českému 
publiku dobře známá skupina VerTeDance. 
Jednalo se o díla: Transforma, která vznikla ve 
spolupráci s izraelskou choreografkou Mayou 
Lipsker, duet Found & Lost, který vznikl ve 
spolupráci s choreografkou Charlottou Öfverholm 
(uveden v rámci projektu Nová síť) a do třetice 
Taneční inscenace roku 2012 Kolik váží vaše 
touha?, která vznikla ve spolupráci 
s kladenskou kapelou ZRNÍ. Jako další výrazné 
osobnosti české taneční scény se představily: 
tanečnice a choreografka Lenka Bartůňková 
s tanečně divadelní inscenací Vrrh ženy 
kamenem a sólem Lágrima, Bára Látalová 
se sólovým projektem Margaretha vypravuje 
nebo Andrea Miltnerová s dílem Fractured 
(v rámci projektu Nová síť). Svým 
choreografickým debutem SoloS (part III.) 
zazářila Martina Hajdyla Lacová z nezávislé 
skupiny ME-SA. I letos byla díky velkému zájmu 
zařazena inscenace Mah Hunt Lenky 
Vágnerové a Pavla Maška ze souboru 
DOT504. Stejný soubor ve spojení s Teatrem 
Novogo Fronta dále prezentoval v rámci 
festivalu Divadelní svět Brno (DSB) svůj nejnovější 
projekt Manson. V rámci DSB uvedla ještě 
choreografka Adéla Laštovková 
Stodolová pohybovou inscenaci Muži a studio 

Zig-Zag pod vedením Zdeňka Pileckého diváky 
rozhýbalo swingovou tančírnou. Regionální 
program ve Valašském Meziříčí oživila mladá 
choreografka Hana Turečková & Pražský 
komorní balet inscenací MONO NO AWARE Na 
hranici krásy. V rámci plzeňského programu se 
představili rovněž místní umělci v rámci večera 
Plzeňsko si tančí (Petra Parvoničová a 
skupina NoTa). V Plzni se také po mnoha letech 
podařilo regionální program obohatit o dětské 
představení. Francouzský soubor Compagnie 
étantdonné uvedl inscenaci ZigZag a zapojil děti 
v pohybovém ateliéru, který následoval po 
skončení představení. Doprovodný program 
doplnily workshopy v Plzni pod vedením Lenky 
Vagnerové, Pavla Maška a Charlotty 
Öfverholm a diskuze s umělci. Diváci v regionech 
svou hojnou účastí a nadšením opět potvrdili svůj 
zájem o kvalitní česká a zahraniční díla 
současného tance a pohybového divadla, které 
TANEC PRAHA každoročně nabízí.

Alena Brožová
ředitelka festivalu TANEC PRAHA

Veronika Hladká
koordinátorka programu v regionech
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BILANCE

Festival se odehrál na 4 pražských a na 
13 regionálních scénách v celkem 11 
městech.

Celkem se uskutečnilo 51 veřejných produkcí, 
z toho 25 v Praze a 26 v regionálních 
městech ČR.

Na festivalu bylo k vidění celkem 32 inscenací, 
z toho 5 bylo určených dětskému publiku.

Festivalu se zúčastnilo 54 souborů 
a choreografů z 11 zemí světa.

V rámci doprovodného programu se uskutečnilo 
6 vyučovacích lekcí tanečních workshopů, 
z toho 3 lekce v Praze ve Studiu ALTA a Dance 
Perfect a 3 lekce v Dance Center Eagle v Plzni.

V Praze se dále uskutečnil program věnovaný 
studentům tanečních škol a příbuzných oborů – 
TANEC PRAHA STUDENTŮM a dále workshop 
pro zahraniční prezentery, který se konal v rámci 
mezinárodního projektu M4m – M for mobility, 
projektu se zaměřením na interdisciplinární 
spolupráci umělců. 

Děti se aktivně zapojily do programu formou 
workshopů, dílen a veřejných prezentací, 
které byly součástí představení či doprovodného 
programu sekce TANEC DĚTEM 2012.

Festival proběhl pod záštitou primátora hlavního 
města Prahy MUDr. Bohuslava Svobody.

Festivalu se zúčastnili významní hosté, jako 
například primátor hlavního města Prahy MUDr. 
Bohuslav Svoboda, velvyslanci partnerských 
ambasád, ředitelé kulturních institutů a divadel 
a další.

V rámci slavnostního zahájení byly uděleny ceny 
vítězům České taneční platformy 2012 – 
Tanečnice roku (Lucia Kašiarová), Taneční 
inscenace roku (VerTeDance a kol.: Kolik váží vaše 
touha?), Cena diváka (Monika Rebcová: Afrika – 
smíření) a Cena za světelný design (Pavel Kotlík: 
Found & Lost). 

Festival navštívilo celkem více jak 5900 diváků, 
z toho 4300 diváků navštívilo festival v Praze 
a zbytek v regionálních městech České republiky. 

Taneční události sezony a vrcholy letošního 
ročníku festivalu TANEC PRAHA 2012 – inscenace 
Sideways Rain v Hudebním divadle Karlín 
a booty Looting v Divadle Archa – byly médii 
a odbornou veřejností velmi pozitivně hodnoceny 
zejména po stránce umělecké a inovační. 

ÚČASTNÍCI

Constanza Macras (ARG) | DORKYPARK GMBH 
(DE) | Charlotta Öfverholm (SWE) | 
Compagnie Jus de la Vie (SWE) | 
Wendy Houstoun (UK) | Yossi Berg & Oded Graf 
Dance Theatre (ISR / DK) | Nicole Beutler (NL) | 
nbprojects (NL) | Companya Sharon Fridman 
(ESP / ISR) | Itamar Serussi (ISR) | 
Danshuis Station Zuid (NL) | Václav Kuneš (CZ) | 
420PEOPLE (CZ) | Saburo Teshigawara (JAP) | 
Guilherme Botelho (CH) | Alias (CH) | Wim 
Vandekeybus (BE) | Ultima Vez (BE) | Ty 
Boomershine (USA) | Martina Hajdyla Lacová (CZ) 
| ME-SA (CZ) | Tereza Lenerová (CZ) | Einat Ganz 
(ISR) | VerTeDance (CZ) | Maya Lipsker (ISR) | 
SKUTR (CZ) | Adéla Laštovková Stodolová (CZ) | 
DOT504 (CZ) | Lenka Vágnerová (CZ) | Pavel 
Mašek (CZ) | Teatr Novogo Fronta (CZ) | 
Compagnie étantdonné (FR) | Lenka Bartůňková 
(CZ) | Andrea Miltnerová (CZ) | Barbora Látalová 
(CZ) | Pražský komorní balet (CZ) | Hana 
Turečková (CZ) | další účastníci Platformy (CZ / 
SK / USA): Ivan Acher, Jan Komárek, Denisa 
Kubášová, Helena Arenbergerová, Jakub 
Folvarčný, Jana Vrána, Lea Švejdová, Lenka 
Bílková, Lucia Kašiarová, Linda Fernandez Saez, 
Lucie Drábková, Markéta Kuttnerová, Martina 
Hajdyla Lacová, Ondřej Nosálek, Tereza Ondrová, 
Zdenka Brungot Svíteková, George Cremaschi
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HLAVNÍ PROGRAM V PRAZE

1. 6. | 10.00 | divadlo Ponec
1. 6. | 17.00 | divadlo Ponec
2. 6. | 15.00 | divadlo Ponec
(V rámci sekce TANEC DĚTEM 2012)
Compagnie étantdonné (FR):
ZigZag

4. 6. | 20.00 | divadlo Ponec
FESTIVAL GALA OPENING
Platforma a vyhlášení cen festivalu 
Česká taneční platforma 2012 

5. 6. | 20.00 | Nová scéna ND
Constanza Macras (ARG) 
& DORKYPARK GMBH (DE):
Open For Everything

6. 6. | 20.00 | divadlo Ponec
Charlotta Öfverholm (SWE)
& Compagnie Jus de la Vie (SWE):
Pas de deux sans toi

9. 6. | 20.00 | divadlo Ponec
Wendy Houstoun (UK):
50 Acts

11. 6. | 20.00 | divadlo Ponec
12. 6. | 20.00 | divadlo Ponec
Yossi Berg & Oded Graf 
Dance Theatre (ISR/DK):
Animal Lost

15. 6. | 10.00 | divadlo Ponec
(V rámci sekce TANEC PRAHA STUDENTŮM)

15. 6. | 10.00 + 20.00 | divadlo Ponec
Nicole Beutler (NL) & nbprojects (NL):
2: Dialogue with Lucinda
Manon Lichtveld: Lucinda Childs’ Dance

18. 6. | 20.00 | divadlo Ponec
19. 6. | 20.00 | divadlo Ponec
Sharon Fridman (ISR) 
& Companya Sharon Fridman (ESP/ISR):
Al menos dos caras
Itamar Serussi (ISR) 
& Danshuis Station Zuid (NL): 
Ferrum

23. 6. | 20.00 | Divadlo Archa
24. 6. | 20.00 | Divadlo Archa
Václav Kuneš (CZ) & 420PEOPLE (CZ):
Wind-up
Saburo Teshigawara (JAP):
Encounters - piece d'occasion

26. 6. | 20.00 | Hudební divadlo Karlín
27. 6. | 20.00 | Hudební divadlo Karlín
TANEČNÍ UDÁLOST SEZONY | 
DANCE EVENT OF THE YEAR
Guilherme Botelho (BRA) & Alias (CH):
Sideways Rain

28. 6. | 20.00 | Divadlo Archa
29. 6. | 20.00 | Divadlo Archa
TANEČNÍ UDÁLOST SEZONY | 

DANCE EVENT OF THE YEAR
Wim Vandekeybus (BE) & Ultima Vez (BE): 
booty Looting

Sideways Rain, foto: Vojtěch Brtnický

booty Looting, foto: Vojtěch Brtnický
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PROGRAM V REGIONECH

BRNO | TANEC PRAHA 2012 v Brně
21. 6. | 20.00 | Barka
ME-SA (CZ) & Martina Hajdyla Lacová (CZ):
SoloS (part III.)
Tereza Lenerová (CZ) & Einat Ganz (ISR):
Proměnná 
Itamar Serussi (ISR) & Danshuis Station: 
Zuid (NL) 
Ferrum

Ferrum, foto: Vojtěch Brtnický

22. 6. | 20.00 | Barka
VerTeDance (CZ) & Maya Lipsker (ISR):
Transforma

12. 6. | 21.00 | HaDivadlo*
(*V rámci festivalu Divadelní svět Brno 2012)

SKUTR (CZ) & Adéla Laštovková Stodolová 
(CZ):
Muži

15. 6. | 20.00 | HaDivadlo
(*V rámci festivalu Divadelní svět Brno 2012) 
DOT504 (CZ) & Teatr Novogo Fronta (CZ):
Manson

15. 6. | 22.30 | Husa na provázku
Zig-zag Dance Studio (CZ):
Swingová tančírna

ČESKÝ KRUMLOV

5. 6. | 19.30 | Městské divadlo Č. Krumlov
Lenka Bartůňková (CZ):
Vrrh ženy kamenem 

Vrrh ženy kamenem, foto: Vojtěch Brtnický

HRADEC KRÁLOVÉ | ENTRÉE K TANCI 2012

12.6. | 19.00 | divadlo DRAK
Tereza Lenerová (CZ) & Einat Ganz (ISR):
Proměnná 

Proměnná, foto: Amit Tzvigoren

VerTeDance (CZ) & Charlotta Öfverholm 
(SWE):
Found & Lost

13.6. | 19.00 | divadlo DRAK
VerTeDance (CZ) & Maya Lipsker (ISR):
Transforma

CHOCEŇ | SKOROFESTIVAL 2012
8. 6. | 20.00 | Nádvoří zámku
ME-SA (CZ) & Martina Hajdyla Lacová (CZ):
SoloS (part III.)
Tereza Lenerová (CZ) & Einat Ganz (ISR):
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Proměnná

JIHLAVA 

12. 6. | 19.30 | DIOD – divadlo otevřených dveří
DOT504 (CZ) & Lenka Vagnerová (CZ) & 
Pavel Mašek (CZ):
Mah Hunt

16. 6. | 19.30 | DIOD – divadlo otevřených dveří
Tereza Lenerová (CZ) & Einat Ganz (ISR):
Proměnná
VerTeDance (CZ) & Charlotta Öfverholm 
(SWE):
Found & Lost

OLOMOUC

12. 6. | 20.00 | Divadlo K3
Lenka Bartůňková (CZ):
Vrrh ženy kamenem 

18. 6. | 20.00 | Divadlo K3
Andrea Miltnerová (CZ):
Fractured
Lenka Bartůňková (CZ):
Lágrima
Tereza Lenerová (CZ) & Einat Ganz (ISR):
Proměnná 

OSTRAVA

20. 6. | 20.00 | Cooltour
VerTeDance (CZ) & Maya Lipsker (ISR):
Transforma

PARDUBICE

11. 6. | 20.00 | Divadlo 29
Barbora Látalová (CZ) a kol.:
Margaretha vypravuje 

14. 6. | 20.00 | Divadlo 29
ME-SA (CZ) & Martina Hajdyla Lacová (CZ):
SoloS (part III.)
Andrea Miltnerová (CZ):
Fractured
Tereza Lenerová (CZ) & Einat Ganz (ISR):
Proměnná

17. 6. | 20.00 | Divadlo 29
Lenka Bartůňková (CZ):
Vrrh ženy kamenem 

19. 6. | 20.00 | Divadlo 29
VerTeDance (CZ) a kol.:
Kolik váží vaše touha? 

PLZEŇ | TANEC PLZEŇ 2012

4. 6. | 10.00 + 16.00 | Pap-rna
Compagnie étantdonné (FR):
ZigZag

8. 6. | 20.00 | Moving Station
Charlotta Öfverholm (SWE) & 
Compagnie Jus de la Vie (SWE):
Pas de deux sans toi

10. 6. | 20.00 | Moving Station
Andrea Miltnerová (CZ):
Fractured
Lenka Bartůňková (CZ):
Lágrima
Tereza Lenerová (CZ) & Einat Ganz (ISR):
Proměnná 

13. 6. | 20.00 | Pap-rna
DOT504 (CZ) & Lenka Vágnerová (CZ) & 
Pavel Mašek (CZ):
Mah Hunt

15. 6. | 20.00 | Moving Station
PLZEŇSKO SI TANČÍ 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | TANECVALMEZ

1. 6. | 22.00 | Zámek Žerotínů 
Tereza Lenerová (CZ) & Einat Ganz (ISR):
Proměnná 
Pražský komorní balet (CZ) & Hana 
Turečková (CZ):
MONO NO AWARE | Na hranici krásy 
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TANEC DĚTEM 2012

TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI ZE ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL

28. 5. | 10.00 | divadlo Ponec
Velká zvířecí fantazie 

6. 6. | 10.30 | Dům dětí a mládeže Prahy 3 – Ulita
Constanza Macras (ARG)  

WORKSHOPY A DEBATY PRO VEŘEJNOST 

30. 5. | 19.00 | divadlo Ponec
Veřejná diskuse k výuce taneční a pohybové 
výchovy na školách v ČR a zahraničí 

31. 5. | 9.30 | Studio ALTA
Pohybové hry pro rodiče s dětmi od 14 do 
24 měsíců 

31. 5. | 11.00 | Studio ALTA
Otevřená diskuse pro účastníky hodiny 
a veřejnost 

VEŘEJNÉ PREZENTACE

30. 5. | 11.00 | divadlo Ponec
Veřejná prezentace dílen taneční a 
pohybové výchovy (ZŠ Havlíčkovo nám., 
Praha 3) 

30. 5. | 16.00 | divadlo Ponec
Závěrečná hodina dětského studia divadla 
Ponec 

31. 5. | 18.00 | divadlo Ponec
Veřejná prezentace dílen taneční 
a pohybové výchovy (ZŠ V Zahrádkách, 
Praha 3) 

PŘEDSTAVENÍ 

29. 5. | 18.00 | Ponec
Vystoupení souborů z celostátní přehlídky 
dětských skupin scénického tance Kutná 
Hora 2012

1. 6. | 10.00 + 17.00 | divadlo Ponec (Praha)
2. 6. | 15.00 | divadlo Ponec (Praha)
4. 6. | 10.00 + 16.00 | Pap-rna (Plzeň)*
(*V rámci programu TANEC PLZEŇ 2012)
Compagnie étantdonné (FR)
ZigZag

Velká zvířecí fantazie

výroba masek v rámci dílny Velká zvířecí fantazie
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Dopolední dílna s dětmi ze ZŠ Havlíčkovo nám.

Dopolední dílna s dětmi ze ZŠ Havlíčkovo nám.

Vystoupení ZUŠ

Vystoupení ZUŠ

ZigZag – interakce po představení

Pohybové hry s dětmi

9 | ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TANEC PRAHA 2012 | Tanec Praha o. s. | Husitská 24A, Praha 3 | www.tanecpraha.cz

http://www.tanecpraha.cz
http://www.tanecpraha.cz


DOPROVODNÝ PROGRAM

WORKSHOPY PRO PROFESIONÁLNÍ 
TANEČNÍKY
9. 6. | 14.00–16.00 | Studio ALTA (sobotní hodina 
z důvodu zranění zrušena)
10. 6. | 12.00–14.00 | Studio ALTA
Workshop se Charlottou Öfverholm (SWE) 

13. 6. | 10.00–12.00 | Studio ALTA
Workshop s Ty Boomershinem (USA) 

UZAVŘENÝ WORKSHOP PRO STUDENTY (V 
RÁMCI BLOKU TANEC PRAHA STUDENTŮM)

14. 6. | 10.00–12.00 | Studio Dance Perfect
Workshop s Ty Boomershinem (USA) 

WORKSHOP PRO ZAHRANIČNÍ PREZENTERY 
(V RÁMCI PROJEKTU M4m)

9. 6. | 11.00–17.00 | Praha
Workshop s Yvonou Kreuzmannovou (CZ) 

WORKSHOPY PRO TANEČNÍKY V PLZNI 
(V RÁMCI FESTIVALU TANEC PLZEŇ 2012)
7. 6. | 18.00–20.00 | Dance Center Eagle
Workshop se Charlottou Öfverholm (SWE) 

16. 6. | 13.00–14.30 | Dance Center Eagle
Workshop s Lenkou Vagnerovou (CZ) | 
DOT504 

16. 6. | 16.00–18.00 | Dance Center Eagle
Workshop s Lenkou Vagnerovou (CZ) & 
Pavlem Maškem (CZ) | DOT504

workshop s Ty Boomershinem workshop se Charlottou Öfverholm
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KONCEPCE REKLAMNÍ KAMPANĚ 

Reklamní kampaň prezentující festival a jeho 
partnery byla uskutečněna v hodnotě více než 
3 miliony Kč, a to především díky významné 
pomoci sponzorů a mediálních partnerů. 

O návrh vizuálu letošního 24. ročníku se postarala 
BTL agentura Absolook. Motivem se stala dřevěná 
figurka, která je použita v taneční poloze imitující 
logo Tance Praha na tiskových materiálech 
festivalu a ve festivalových spotech. Dřevěné 
figurínky zároveň posloužily jako dekorační 
předměty ve foyer divadla Ponec a kusy potištěné 
festivalovým vizuálem byly rovněž věnovány na 
památku vystupujícím souborům. 

Reklamní agentura připravila grafický návrh 
figurky ve dvou variantách na šířku, kdy tvoří 
nápis TANEC, a na výšku, kdy zaujímá stejnou 
taneční polohu jako silueta v logu festivalu. Dále 
byla vytvořena hravá varianta dětského vizuálu. 
Návrh byl rozpracován na všechny festivalové 
materiály (od letáků, přes plakáty po graficky 
náročný stostránkový katalog), které byly 
distribuovány jak v Praze, tak v regionálních 
místech konání. 

Festivalové guerilla spoty cílené na skupinu 
uživatelů sociálních sítích zobrazovaly putování 
figurky za tancem po Praze i na cestě do regionů. 
Jednalo se o odlehčenou formu videa s vtipnými 
momenty založenou na „jednoduché“ animaci 
figurky. Panáček ve spotech putuje městem 

a hledá místo konání TANCE PRAHA, přičemž na 
jeho cestách ho čekají různá překvapení a 
nesnáze. Cílem spotů, které byly zveřejňovány 
postupně v průběhu května, bylo zvýšit povědomí 
o festivalu a přilákat nové diváky. Ti měli zároveň 
možnost zúčastnit se soutěže: Ukažte nám vy svoji 
cestu za TANCEM. Natočením amatérského videa 
mohli získat vstupenky na hlavní hvězdu 
představení. Guerilla spoty byly šířeny k divákům 
prostřednictvím online kanálů (Youtube, Facebook, 
Vimeo) a podpořeny dalšími PR aktivitami.

Na základě mediálního partnerství s Českou 
televizí byl též vytvořen spot o délce 20 s, ve 
kterém jsme uvedli naši dřevěnou figurínku do 
pohybu. Při výrobě tohoto spotu byl nasnímán 
pohyb tanečnice v reálném čase, který byl poté 
převeden na digitální model (tzv. motion capture 
technologie).

Venkovní kampaň festivalu byla založena na CLV 
nosičích v ulicích Prahy a na zastávkách metra. 
Díky schválení propagační podpory hlavního města 
Prahy bylo po delší době možné realizovat výlep 
cca 70 ks CLV plakátů na nosičích JCDecaux. Lidé 
v Praze měli dále možnost vidět kampaň v 
prostorách městské integrované dopravy, a to díky  
partnerství s Dopravním podnikem. Ve všech 
pražských tramvajích byly umístěny plakáty 
formátu A4 a na týden se v prostorách vestibulu 
metra objevily také stojky. V Plzni byla propagace 
podpořena také výlepem v tramvajích, zde se 
jednalo o formát A3. Kromě toho byly 
distribuovány ve všech městech plakáty formátu 
A2, letáky a festivalový katalog. Regionální část 

kampaně byla podpořena samotnými městy a 
jejich přímými komunikačními kanály (mailing).
Celá řada mediálních partnerů přispěla i letos 
k viditelnosti festivalu. Jednalo se o podporu ve 
formě inzercí, soutěží a online prezentace.

Nárůst příznivců byl zaznamenán na 
facebookových stránkách, na kterých byly 
prezentovány upoutávky na představení, recenze, 
fotografie z festivalového dění a spoty. 

Příznivci, kteří se přihlásili k odběru newsletteru, 
dostávali pravidelně každý týden nejnovější 
informace o připravovaných představeních 
i speciálních slevových akcích. Tuto rozsáhlou 
databázi příznivců si Tanec Praha buduje již řadu 
let a sestává z pravidelných návštěvníků festivalu 
a divadla Ponec. 

Letos nově byly do programu zařazeny i debaty 
s umělci po představení, které napomohly k větší 
informovanosti diváků a mohly nalákat diváky 
k navštívení dalších představení festivalu.

Festivalovou fotodokumentaci obstaral Vojtěch 
Brtnický.

11 | ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TANEC PRAHA 2012 | Tanec Praha o. s. | Husitská 24A, Praha 3 | www.tanecpraha.cz

http://www.tanecpraha.cz
http://www.tanecpraha.cz


TIŠTĚNÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

katalog
• formát: A5 na šířku
• rozsah: 100 + 4 strany obálka
• barevnost: 4/4, obálka (chlopeň na zadní 

straně) 4/4 + lamino mat 1/0
• materiál: 130 g KM volument (Hello Fat Matt 

papír), obálka 300 g KM
• vazba: lepená V2
• náklad: 4000 ks
• propagovaní partneři logem: všichni ve velikosti 

loga dle poskytnuté podpory
• distribuce – dobrovolný příspěvek: divadlo 

Ponec, partnerské scény v Praze i regionech (na 
pokladnách a při představení)

• tiskárna: Chapiteau

leták dětský
• formát: A4 , sklad na A6
• barva: 4/4
• materiál: 135 g KM
• náklad: 2000 ks
• propagovaní partneři logem: Nestlé, MHMP, 

MKČR, Městská část Praha 3, Statutární město 
Plzeň, Statutární město Brno, Francouzský 
institut, Goethe institut, Česká televize, Český 
rozhlas, Právo, Dopravní podnik hlavního města 
Prahy, Nielsen, Francouzsko-česká obchodní 
komora, Ponec, Studio ALTA, Ulita, Pap-rna, 
Pragueinternational, BW Motors, Pizzeria 
Delicates, Žižkovská věž – Tower Park Praha, 
Scenografie, Nipos, České noviny, A2, 
Metropolis, Sanquis, Čro Radio Wave, Čro 

Vltava, Radio 1, Taneční zóna, Taneční aktuality, 
Pragueout.cz, Pragmoon.cz, Sluníčko, 
Mateřídouška, Maminka, Město pro děti.cz, 
Pěkný den.cz

• distribuce: divadlo Ponec, školy a vybraná 
pražská kulturní centra s programem pro děti

• tiskárna: Chapiteau

leták  – praha, regiony, děti
• formát: 3x A6 (315 x 148mm)
• barva:  4/4 
• materiál: 150 g KM
• náklad: 15 000 ks
• propagovaní partneři logem: Nestlé, MKČR, 

Statutární město Plzeň, MČ Praha 3, Statutární 
město Brno, Velvyslanectví Izraele, Institut 
Cervantes, Velvyslanectví Španělska, 
Velvyslanectví Švýcarské konfederace, 
Velvyslanectví Nizozemského království, 
Francouzský institut, Goethe institut, EU, hlavní 
mediální partneři, spolupořadatelé představení, 
partneři; slovně – spolupořadatelé v regionech, 
mediální partneři;

• distribuce: divadlo Ponec, partnerské scény 
v Praze i regionech, 120 kulturních míst po 
Praze

• tiskárna: Chapiteau

měsíční program divadla Ponec / květen 
• formát: 148 x 148 mm
• barevnost: 4/4
• materiál: 150 KM
• náklad: 5 000 ks
• distribuce: divadlo Ponec a 120 kulturních míst 

po Praze

• obsah: program a inzerce na TANEC DĚTEM
• tiskárna: Garamond

plakát A2 
• formát: A2
• barevnost: 4/0 
• materiál: 120 g KM
• náklad: 1000 ks
• propagovaní partneři logem: všichni ve velikosti 

loga dle poskytnuté podpory
• distribuce: divadlo Ponec, partnerské scény 

v Praze i regionech, 50 kulturních míst po 
Praze v centru Prahy 

• tiskárna: VStisk

plakát A1
• formát: A1
• barevnost: 4/0 
• materiál: 120 g KM
• náklad: 4 ks
• propagovaní partneři logem: Nestlé, MHMP, 

MKČR, Městská část Praha 3, Statutární město 
Plzeň, Statutární město Brno, Česká televize, 
Český rozhlas, Právo, Ponec, Divadlo Archa, 
Hudební divadlo Karlín, Nová scéna ND

• distribuce: tisková konference k zahájení 
festivalu a předprodejní místo Ponec

• tiskárna: Eclipse

plakát – stojka v metru (partnerství s DPP)
• náklad: 45 ks
• formát: 95,5 x 95,5 cm
• materiál: KM, 200 g
• barevnost: 4/0

12 | ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TANEC PRAHA 2012 | Tanec Praha o. s. | Husitská 24A, Praha 3 | www.tanecpraha.cz

http://www.tanecpraha.cz
http://www.tanecpraha.cz


• propagovaní partneři logem: všichni ve velikosti 
loga dle poskytnuté podpory

• distribuce: 21.–27. 5. 2012, vestibuly metra
• tiskárna: Eclipse

plakát A4 (partnerství s DPP)
• formát: A4, na výšku
• náklad: 1.300 ks
• materiál: KM, 200 g
• barevnost: 4/0
• propagovaní partneři logem: Nestlé, MHMP, 

MKČR, Městská část Praha 3, Statutární město 
Plzeň, Statutární město Brno, Česká televize, 
Český rozhlas, Právo, Ponec, Divadlo Archa, 
Hudební divadlo Karlín, Nová scéna ND, 
Dopravní podnik – štítek

• distribuce: 28. 5. – 10 6. 2012, všechny vozy 
tramvají

• tiskárna: Printpoint

CLV
• formát: 118,5 x 175 cm
• náklad: 110 ks
• materiál: CLV papír
• barevnost: 4/0
• propagovaní partneři logem: všichni ve velikosti 

loga dle poskytnuté podpory
• distribuce: 79 ks / JCDecaux (v rámci partnerství 

s MHMP) / 29. 5. .– 11. 6. /; 13 ks /  agentura 
Pro Vás / centrum města i okrajové části / 1.–
18. 6. 2012; 5 ks EuroAwk / 8.–28. 6. 2012 na 
zastávkách metra

• tiskárna: Eclipse

plakát A3 / TANEC PLZEŇ 2012
• formát: A3 
• barevnost: 4/0 
• materiál: 115 g KM
• náklad: 550 ks
• propagovaní partneři logem: Nestlé, MHMP, 

MKČR, Statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, 
Izraelské velvyslanectví, Francouzský institut, 
Česká televize, Český rozhlas, Právo, Pap-rna, 
Johan Centrum, Moving Station

• distribuce: 270 ks / Rencar Plzeň / 1.–15. 6. 
2011; 200 ks / distribuce divadlo Ponec, Johan 
Centrum, Pap-rna Plzeň

• tiskárna: Printpoint

sponzorská cedule TANEC PRAHA 2012
• formát: roll-up, 4/0 / 1 ks / 85 x 204 cm
• umístění: v divadle Ponec po celou dobu 

festivalu, dle programu se přesunuly do 
Hudebního divadla Karlín, na Novou scénu ND a 
do Divadla Archa

• propagovaní partneři logem: všichni ve velikosti 
loga dle poskytnuté podpory

• tiskárna: Printpoint

trička a mikiny
• sponzorský dar pro účastníky festivalu od firmy 

OPTiger s aktuálním festivalovým motivem

vip pozvánka
• formát: 2 DL sklad na 1 DL, na šířku
• náklad: 250 ks
• materiál: KM, 250 g
• barevnost: 4/4

• propagovaní partneři logem: všichni ve velikosti 
loga dle poskytnuté podpory

• distribuce: direct mail z VIP adresáře Tance 
Praha o. s.

• tiskárna: Printpoint

ostatní merkantilie a potisky:
• děkovací kartička pro soubory
• potisk dřevěné figuríny
• připínáčky
• polepy na CD
• děkovací šek pro hlavního partnera
• kupon na slevu
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KAMPAŇ – dokumentace

plakát, metro stojka

CLV, citylight, plakátovací místa v centru Prahy

CLV, citylight, plakátovací místa v centru Prahy a na 5 
zastávkách metra

A4, ve všech tramvajových vozech

Kampaň v plzeňské MHD

LCD obrazovky v Městské knihovně
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sponsorboard u vchodu do HDK

plakát A1 v divadle

tisková konference v Divadle Archa
Yvona Kreuzmannová (předsedkyně sdružení), Markéta 

Perroud (spoluředitelka festivalu), Alena Brožová 
(ředitelka festivalu), Ondřej Hrab (ředitel Archy)

spot na obrazovkách ve foyer divadel

katalog a letáky  

plakáty A2
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INZERCE

V přehledech kulturních pořadů (tištěné 
i webové)
• Přehled kulturních pořadů (PIS) – řádková 

inzerce květen, červen, plošná inzerce 1/2 
stránky květen a PR článek 1/1 stránky červen

• Česká kultura – řádková inzerce červen
• Co Kdy v Praze – řádková inzerce květen, 
červen, redakční článek – červen

• Kdykde.cz – řádková inzerce červen
• Divadlodnes.cz – řádková inzerce červen

V tištěných médiích (v rámci mediálních 
partnerství)
• A2 – 1/4 stránky, 130 x 186 mm (23. 5. 2012), 

partneři propagovaní logem: Nestlé, MHMP, 
MKČR, Městská část Praha 3, Statutární město 
Plzeň, Statutární město Brno, Česká televize, 
Český rozhlas, Právo, Ponec, Divadlo Archa, 
Hudební divadlo Karlín, Nová scéna ND

• Metropolis – inzertní modul 100 x 70 mm 
(24. 5. 2012), kulturní tip (7. 6. 2012), PR 
článek (24. 5. 2012), partneři propagovaní 
logem: Nestlé, MHMP, MKČR, Městská část 
Praha 3, Statutární město Plzeň, Statutární 
město Brno, Česká televize, Český rozhlas, 
Právo

• Právo:
- 4 inzeráty ve formátu 1/8, barva – vydání 

Praha a střední Čechy: 18. 6., 20. 6., 21. 6., 
23. 6.

- 6 inzerátů ve formátu 1/8 (92 x 170 mm), 
barva – vydání ČR: 10. 5., 17. 5., 22. 5., 24. 
5., 29. 5., 31. 5.

- 3 inzeráty ve formátu 1/3 strany v Magazínu 
Práva (188 x 87 mm): 19. 5., 26. 5., 2. 6.

- 4 inzeráty ve formátu “ucho” (70 x 40 mm): 
30. 5., 6 .6., 8. 6., 4. 6.

• Metro – 204 x 143 mm (1. 6. 2012)

• Žurnál – krátký PR článek (květen), 1/1 strany 
PR článek (červen 2012)

• Archa noviny – 1/4 stránky černobíle, červnové 
vydání, partneři propagovaní logem: Nestlé, 
MHMP, MKČR, Městská část Praha 3, Statutární 
město Plzeň, Statutární město Brno, Česká 
televize, Český rozhlas, Právo, Ponec, Divadlo 
Archa, Hudební divadlo Karlín, Nová scéna ND

• Ponec program – 1 stránka v barvě, TANEC 
DĚTEM, partneři propagovaní logem: Nestlé, 
MHMP, MKČR, Městská část Praha 3, Statutární 
město Plzeň, Statutární město Brno, 
Francouzský institut, Česká televize, Český 
rozhlas, Právo, Ponec, Studio ALTA, Ulita

• katalog a leták festivalu Divadelní svět Brno – 
inzerce v barvě 105 x 148 mm, 150 x 210 mm, 
partneři propagovaní logem: Nestlé, MKČR, 
Statutární město Brno, Izraelské velvyslanectví, 
Velvyslanectví Nizozemského království, Česká 
televize, Český rozhlas, Právo, Barka, Natřikrát, 
Divadelní svět Brno

• katalog festivalu Česká taneční platforma 2012 – 
celostrana, březen, 146 x 146 mm

Na webu (v rámci mediálních partnerství)
• bannery, PR články a spot na internetových 

stránkách divadla Ponec, festivalu TANEC PRAHA 
a partnerských scénách (Studio ALTA, Nová 
scéna ND, Divadlo Archa, Hudební divadlo 
Karlín) a dále weby časopisu Taneční zóny, A2 
kulturního čtrnáctideníku, Metropolis a portálů 
Tanečních aktualit, Českého rozhlasu (Vltava, 
Radiowave), Presswebu, divadlodnes.cz, 
kdykde.cz, divadlo.cz, i - divadlo.cz

Formou soutěží 
• ČRO 3 Vltava, Radio Wave, Radio 1, 

Tanecniaktuality.cz, ceskydomov.cz, 
pragueout.cz, A2, České noviny, Ententyky.cz, 
mailing baletvkine.cz, Mestoprodeti.cz a ve 
spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi 
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Na Facebooku
• pozvánky na události na cca 630 členů skupiny 

Tanec Praha a 1600 členů skupiny divadla Ponec

Formou videospotových kampaní
• Česká televize – v rámci mediálního partnerství 

odvysílala v termínu od 21. 5. do 10. 6. celkem 
35 spotů v délce 20 s na kanálech ČT1, ČT2, 
ČT24, uvedení partneři logem: Nestlé, Česká 

televize, Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město 
Praha, MČ Praha 3

• web a FB – 5 guerilla spotů v délce cca 1 min., 
téma: figurínka putující po Praze a hledající 
tanec (Praha), nasazení postupně v termínu od 
8. 5. do 19. 6. 2012, výroba Lunchmeat, 
koncept Absolook

• foyer divadla Ponec a Hudebního divadla 
Karlín – 1 hodinu před a po představení 
promítání guerilla spotů a sestřihu z 
představení, partneři propagovaní logem: 
Nestlé, MHMP, MKČR, Městská část Praha 3, 
Plzeň, Brno, Česká televize, Český rozhlas, 
Právo, Ponec, Divadlo Archa, Hudební divadlo 
Karlín, Nová scéna ND

Formou audiospotových kampaní
• Český rozhlas – Radiožurnál, Praha, Vltava: 

veřejnoprávní oznam

Formou direct mailingu a přes sdílenou 
platformu ARTS info

• rozesílání e-mailových pozvánek na festival 
TANEC PRAHA 2012 a informace o programu na 
adresy cca 2000 příznivců
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MEDIÁLNÍ PREZENTACE

Televize
ČT24 (Kultura), ČT1 (Sama doma, Události, 
Události v regionech), TV Metropol 

Rádia
ČRo 3 Vltava, ČRo Radio Wave, Radio 1, ČRo 
Regina, ČRo 6, ČRo 7

Web 
aktualne.centrum.cz, tanecniaktuality.cz, 
praguepost.com, novinky.cz, reflex.cz, lidovky.cz, 
hn.ihned.cz, kultura.idnes.cz, tanecnizona.cz, 
topzine.cz, play.cz, literarky.cz, kudyznudy.cz, 
pussynky.cz, cokdyvpraze.cz, casopis.scena.cz, 
scena.cz, informuji.cz, praha.eu, ulice.tyden.cz, 
tyden.cz, tanecnimagazin.cz, mediafax.cz, 
pressweb.cz, divadlo.cz, metro.cz, mediaguru.cz, 
ceskenoviny.cz, rozhlas.cz, ceskatelevize.cz, 
metropol.cz, topvip.cz, regiony24.cz, fan-tom.cz, 
program.mise.cz, qap.cz, plzen.nejlepsi-adresa.cz, 
plzen.idnes.cz, prvnizpravy.cz, divadlokonvikt.cz, 
ententyky.cz, peknyden.cz, ona.idnes.cz, praha.eu, 
cianews.cz, media.rozhlas.cz, radio.cz

Tištěná média
• deníky – Právo, MF Dnes, Lidové noviny, 
Hospodářské noviny, Metro, Pražský deník
• týdeníky – Týden, Literární noviny, Respekt, 
Prague Post
• čtrnáctideníky – A2 kulturní čtrnáctideník, 
Metropolis

• měsíčníky – Moje psychologie, Marie Claire, 
Betynka
• jiná periodika – Taneční zóna, Pražský kulturní 

přehled, Programa Cultural, Contact, Vltava

Web tanecpraha.cz
stránky festivalu www.tanecpraha.cz vyhledalo 
v období 1. 5. – 29. 6. 2012 celkem 15 147 
návštěvníků (z toho unikátních 9 674) s vrcholem 
787 návštěvníků v den zahájení festivalu 4. 6. 
2012, také se podařilo dosáhnout vysoké 
návštěvnosti z odkazujících stránek – 36,33 %, 
vysoký podíl ukazuje i procento nových 
návštěvníků 58 %

Na základě statistického zpracování návštěvnosti 
lze dovodit, že internetová prezentace 
www.tanecpraha.cz je funkční, lidé na ní tráví čas 
a systematicky sledují aktivity Tanec Praha o. s.

Seznam článků na webu:
http://www.tanecniaktuality.cz/hlavni-program-
tance-praha-2012-zahaji-jedinecne-setkani-dvou-
desitek-osobnosti-ceske-nezavisle-sceny-spojuje-
je-tanec-hudba-svetlo/  
http://www.tanecniaktuality.cz/tanecnici-roku-je-
lucia-kasiarova-nejlepsi-inscenaci-maji-vertedance/
http://www.tanecniaktuality.cz/probiha-festival-
tanec-praha-2012-detem-vyvrcholi-v-patek-a-
sobotu-hravym-francouzskym-predstavenim-pro-
deti/
http://www.tanecniaktuality.cz/open-for-
everything-projekt-consatzy-macras-na-nove-
scene-nd/

http://www.tanecniaktuality.cz/wendy-houtsoun-
v-50-aktech/
http://www.tanecniaktuality.cz/zverinec-v-ponci/
http://www.tanecniaktuality.cz/tanec-praha-2012-
prinasi-specialni-nabidku-urcenou-studentum-
podivanou-sideways-rain-za-zvyhodnene-vstupne/
http://www.tanecniaktuality.cz/open-for-
everything/  
http://www.tanecniaktuality.cz/do-ponce-se-vratil-
tanec/  
http://www.tanecniaktuality.cz/saburo-
teshigawara-poprve-v-praze/  
http://www.tanecniaktuality.cz/encounters-
jedinecne-setkani/
http://www.tanecniaktuality.cz/urputny-tok-
pohybu-a-casu/
http://www.tanecniaktuality.cz/konverzace-nicole-
beutler-s-lucindou-childs/  
http://www.tanecniaktuality.cz/booty-looting/  
http://www.tanecniaktuality.cz/pas-de-deux-sans-
toi-cili-duet-bez-tebe-charlotty-oefverholm/  
http://www.praguepost.com/night-and-day/stage/
13206-dance-preview-tanec-praha.html  
http://www.praguepost.com/night-and-day/stage/
13486-dance-preview-420people-encounters.html  
http://www.novinky.cz/kultura/265747-tanec-
praha-se-svycary-a-vlamy.html
http://www.novinky.cz/kultura/269653-v-divadle-
ponec-zacal-festival-tanec-praha-s-netradicni-
improvizaci.html
http://novinky.cz.feedsportal.com/c/33064/f/
534747/s/201d5217/l/
0L0Snovinky0Bcz0Ckultura0C2697710Econstanza0
Emacrasova0Emladi0Eromove0Ebyli0Evelmi0Etale
ntovani0Erychle0Ese0Eucili0Bhtml/story01.htm
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Compagnie étantdonné
ZigZag

Kateřina Kočičková, MF Dnes
„Vychovat si nové publikum se snaží i Tanec Praha: 
součástí festivalu je sekce Tanec dětem. Na 
představení určené pro ty od 3 let jsem jako 
testovací subjekt vzala i svou téměř tříletou dceru. 
(...) Sál divadla Ponec je i v pozdním odpoledni 
slušně plný a převládají mladší děti. (...) Tanečnice 
využívá pás plátna, který je do výše pasu natažen 
mezi dvěma portály. Pomocí svícení na něm svým 
tělem vytváří stínohru. Jednou je z ní brouk se 
šesti končetinami, náhle má nohu jen jednu. Pak 
nohy dokonce přeběhnou po plátně rychleji než 
tělo! A tanec doplňují animace... Nápady zaujmou 
i vrtící se děti (...) Za sebe mohu říct, že dospělí se 
půlhodinovou produkcí okouzlit nechali. A děti? Do 
tříletých stejně nevidíte.“

představení pro veřejnost

dílna po představení

poděkování souboru

z představení
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Festival galaopening

Mladá Fronta Dnes
„Dvacítka umělců odstartovala tanec v Praze. 
Hudba, tanec a světelná show. Tak včera večer 
začalo první vystoupení festivalu Tanec Praha.”

ČT24
„Festival Tanec Praha úspěšně odstartoval měsíční 
taneční šílenství. Netradiční zahájení sklidilo velký 
ohlas.”

Taneční aktuality.cz
„Netradiční zahájení hlavního festivalového 
programu sklidilo velké ovace. Strukturovaná 
improvizace tanečníků z deseti různých inscenací 
letošní České taneční platformy za doprovodu živé 
hudby byla unikátní.”

foyer divadla Ponec před představením

PLATFORMA – improvizace s živou hudbou

PLATFORMA

PLATFORMA
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Dorky Park & Constanza Macras
Open for Everything

Magdalena Čechlovská, Hospodářské noviny (CZ)
„Zdá se, že Constanza Macras přišla na dobrou 
metodu: svůj soubor profesionálních tanečníků 
promísí s amatéry, které spojuje například etnická 
příslušnost. Ti do představení přinesou téma a 
autentičnost a tanečníci k tomu nenápadně dodají 
virtuozitu a pomohou usadit neučesanou realitu na 
jeviště.“

Zuzana Smugalová, Taneční aktuality.cz (CZ)
„Open for Everything je divadelní dílo nabité po 
všech stránkách plně kvalitními výkony. Výjimečný 
tanec všech žánrů se zaměřením od romského 
folkloru přes „Carmen“ narážku až po street, hip 
hop či jen „trsání“ na běžný pop. Nádhera 
současného tance jednotlivých členů skupiny je 
doplňována přirozeným tanečním projevem, který 
se zvlášť u amatérských protagonistů během 
celého představení proměňuje.“

Marcela Benoniová, Právo (CZ)
„Choreografka pracuje s akrobacií, hip-hopem, 
moderním tancem a kontaktní improvizací. 
Sedmnáct aktérů, z nichž je jen šest 
profesionálních tanečníků berlínské skupiny 
Constanza Macras Dorky Park, vytvořilo kompaktní 
mikroskosmos.“

Ivana Rumanová, Taneční zóna.cz (CZ)
„Je tu všetko, čo v predstavení na mieru zrejme 
má byť – veľkolepá scéna, dobre prepracované 
choreografie, strhujúca živá hudba, a k tomu 
trochu popu, foklkór, chorál, hip hop, burácavé 
momenty sa striedajú s intímnymi, beží projekcia 
fotografií z rómskych sídlisk, tanečníci sa podľa 
všetkého bavia, publikum tiež, a potom, ach, 
chvíľa pre osobný príbeh, z ktorých každý by 
mohol byť samostatným námetom. Predstaveniu 
sa nedá uprieť divácka pôsobivosť a profesionálna 
prepracovanosť do detailu.“

ze zkoušky

debata s choreografkou po představení

děkovačka
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Compagnie Jus de la Vie & Charlotta 
Öfverholm (SWE)
Pas de deux sans toi

Jakub Novák, Aktuálně.cz (CZ)
„Její tanec je mimořádně přesvědčivý, pohyby jsou 
jasné a zcela přirozeně plynoucí. Samotný výraz je 
kapitolou sám o sobě a v představení ho ještě 
podtrhují sekvence, ve kterých komunikuje 
s publikem nebo zcela smířeně promlouvá o svých 
obavách a strachu. […] Představení v sobě skrývá 
obrovské množství energie, která ostatně 
z Charlotty Öfverholmové prýští na každém kroku. 
Divák není provázen klasickým vztahovým klišé, 
namísto toho je mu servírována směsice ironie, 
radosti a zároveň bezmezného smutku 
a nostalgie.“

Tomáš Valníček, Taneční aktuality.cz (CZ)
„Její [Charlotty Öfverholm] představení je 
skutečně doslova nabito energií a napětím, které 
neustále srší z jejích gest, mimiky, hlasu, z jejího 
těla, pro něž je dynamika pohybu pouze jedním z 
mnoha způsobů sdílení této energie s divákem. 
Tím intenzivněji ji pociťujeme v okamžicích 
zdánlivého klidu a uvolnění, v nichž je však 
neustále přítomné jakési latentní napětí a drama, 
skryté kdesi hluboko pod tou bronzovou pokožkou 
divoké šamanky. Je to jako předtucha blížícího se 
výbuchu, jenž může kdykoli propuknout v plné síle 
a v netušených podobách a variantách – takových, 
jaké u klasicky školených tanečníků nevídáme, 
takových, jaké můžeme najít jen v přírodě 

v napětí svalů divokého zvířete, které v nás 
vycítilo nebezpečí.“ 

z představení

z představení

debata po představení moderovaná Janou Návratovou

poděkování
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Wendy Houstoun (UK)
50 Acts

Marcela Benoniová, Právo (CZ)
„S velkou nadsázkou a briskním anglickým 
humorem si umělkyně pohrává s tématem 
stárnutí. […] Přesto, že Houstounová vůbec 
netančí a spíš hraje, v každém gestu a pohybu je 
vidět neuvěřitelně nashromážděnou energii a 
skrytou virtuozitu.“ 

Daniela Zilvarová, Taneční aktuality.cz (CZ)
„Humor je silnou stránkou její tvorby. Je 
inteligentní, je v něm nadsázka s trochou hořkosti 
ve vnímání současné společnosti. Je obsažen ve 
stěžejním tématu, které se více či méně nápadně 
prolíná 50 akty, je ožehavé, citlivé a zároveň 
věčně přítomné v každém z nás, což v případě 
tanečníků platí dvojnásob – je jím stárnutí. Wendy 
se vůči němu vymezuje hned několikrát, popírá 
ho, bojuje s ním, vysmívá se mu, přijímá ho. 
Nastavuje tak zrcadlo dnešní době, která ve svém 
zběsilém tempu hrne mládí vpřed a stáří někde 
zapomíná.“

ze zkoušky

debata

poděkování
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Yossi Berg & Oded Graf Dance Theatre 
(ISR / DK) 
Animal Lost

Veronika Štefanová, Rádio Wave (CZ)
„Animal Lost je výsostně ironická, originálně 
vtipná a tanečně, technicky i stylově precizně 
vystavěná inscenace. Fascinující je drive 
tanečníků, kteří absurdní komické situace prožívají 
a svými divadelně stylizovanými pózami baví a 
udivují diváky.“

Petra Dotlačilová, Taneční aktuality.cz (CZ)
„Absurdnost některých výroků, komické výrazy a 
bizarní situace zpochybnily veškeré předpoklady, 
se kterými mohl divák na toto představení přijít. 
Vážné otázky se mohly vynořit, ovšem hned byly 
zahaleny vtipnou větou či podivným obrazem. […] 
Animal Lost byla živelná show, zábavná podívaná, 
představení plné skvělých výkonů (výraznou 
postavou byla především tanečnice a zpěvačka s 
maskou koně), které vyvolávalo v publiku 
spontánní reakce a na závěr bouřlivý potlesk.“ 

Anna Hejmová, Taneční zóna (CZ)
„Proces je orámován lascivními, jakoby bez 
kontextu pronášenými říkankami, které tak výše 
zmíněný metaforický obraz zarámují do rozverné 
kabaretní podoby, čímž poměrně temné 
podobenství odhalování lidství rozpouští v 
humorných situacích. Tento kabaret, umocněný 
svícením i hudbou, je však prostý přetažených 
klišé, které se tímto žánrem nabízí, ale naopak 
účelně jednoduše, scénicky střídmě pracuje spíše 
se slovem.“

děkovačka

tlumočená debata

přípitek po skončení představení

přípitek s poděkováním
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nbprojects | Nicole Beutler (NL)
2: Dialogue with Lucinda + Lucinda 
Childs' Dance (film, 39 min.)

HelKo, Scéna.cz (CZ)
„Nejtěsnější kontakt obecenstva a performerů 
dovoluje ještě více pozorovat jejich naprostou 
soustředěnost – musí udržovat rytmus a v určitém 
momentě provést předepsaný prvek v koordinaci 
se skupinou. Jejich přesnost je až mrazivá a 
opakování hypnotizující. Cirkulující pohyb nabíjí 
prostor téměř hmatatelnou energií. Na jedné 
straně lehký humor, současně podivný rituál 
uvádějící společenství do transu. […] Obě skladby 
plynou, rozvíjí se bez příběhu jako ornament v 
islámském umění, v němž se nezobrazuje lidská 
postava a tvář. Právě tak neosobně, bez vlastní 
tváře, bez individuálního emocionálního vkladu, 
musí pracovat tanečníci pod terorem 
jednoduchosti jako precizní hodinový stroj 
krásných forem.“

Marcela Benoniová, Právo (CZ)
„Repetitivnost je to, co vzrušuje – jako každodenní 
opakované pohyby, které také někdy zdánlivě 
nemají význam, ale patří k našemu bytí.“ 

Kristina Durczaková, Taneční aktuality.cz (CZ)
„Nicole Beutler svým pohledem na choreografie 
Lucindy Childs ukazuje na fascinující komplexnost 
a vnitřní drama tanečníků, kteří ač vězni struktury, 
rytmu a drah, nacházejí svobodu a sílu ve skupině 
a přinášejí nevšední zážitek.“ 

ze zkoušky

děkovačka

přípitek se souborem po přestavení

poděkování choreografce Nicole Beutler
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Companya Sharon Fridman (ESP/
ISR)
Al menos dos caras
Itamar Serussi (ISR) 
& Danshuis Station Zuid (NL) 
Ferrum

Markéta Faustová, Taneční zóna.cz (CZ)
„Vzájemný partnering brzy začne plynout ve 
vzájemné souhře, akce a reakce splývají v jeden 
nekonečný uvolněný tok energie. Mistrovství 
tohoto lunatického uvolněného pohybu se ve 
spolupráci s druhým tanečníkem ještě znásobí. 
Nespornou taneční kvalitu doplňuje i výraz a 
vnitřní roviny, s níž se tanečníci do rolí 
pokládají.“ (Al menos dos caras)

Lucie Břinková, Taneční aktuality.cz (CZ)
„Světla, rytmus, třetí osoba, která se zpočátku 
tváří, že je tam omylem, dřevěné konstrukce, 
které přesně připravují potřebnou atmosféru a 
výkony tanečníků jsou velmi vkusně propojeny. 
Vzniká obraz, u kterého můžeme sedět hodiny a 
pořád v něm nacházíme zalíbení. Je to potěcha 
pro oči i pro duši. Ve výrazech tanečníků je 
pravdivost a upřímnost.“ (Al menos dos caras)

Marcela Benoniová, Právo (CZ)
„Na pomezí „danse macabre“, hry s mrtvým nebo 
bezvládným tělem, rozvinul [Sharon Fridman] 
fascinující duel protikladných charakterů. Zda se 
jednalo o rozpolcené duševní stavy či o nestálost 
jakýchsi brzklých blíženců, jsme si měli domyslet.“

z představení

děkovačka

děkovačka

přípitek po představení

29 | ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TANEC PRAHA 2012 | Tanec Praha o. s. | Husitská 24A, Praha 3 | www.tanecpraha.cz

http://www.tanecpraha.cz
http://www.tanecpraha.cz


420PEOPLE (CZ) & Václav Kuneš 
Wind up

Jana Bohutínská, Taneční zóna.cz (CZ)
„Hranice mezi realitou a naznačenou jevištní fikcí 
se tak stírají, takže při zestárlém finále cítí možná 
i diváci nutkání překontrolovat vlastní tvář, 
přepočítat vrásky. Opravdu se mohlo stát, že se 
v reálu – alespoň ty mimické – minimálně trochu 
prohloubily. 420PEOPLE totiž tradičně nejsou 
taneční suchaři. Humor je ve Wind-up princip, 
který pramení přímo z pohybu a z nerytmičnosti, 
tedy narušení synchronizace.“

Saburo Teshigawara (JAP) & Václav 
Kuneš
Encounters – piece d'occasion – 
Scream and Whisper

Marcela Benoniová, Novinky.cz (CZ)
„Tento vzrušující dialog, svěží v paměti tanečníků 
a velmi koncentrovaný, je prazvláštní tím, že se 
oba umělci vůbec nedotýkají. Dvacet minut bez 
hudby plují a kloužou světelně vymezeným 
prostorem. Z jejich pohybů je patrné, že se jedná 
o vzrušení milostná, partnerské neshody i 
sbližování, stejně tak jde o smích, zoufalství a 
pláč.“

z debaty po představení

Václav Kuneš a Nataša Novotná

Rihoko a Saburo
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Alias | Guilherme Botelho (CH)
Sideways Rain

Lucie Dercsényiová, Lidové noviny (CZ)
„Botelho má důkladně promyšlenou koncepci, vše 
musí do sebe zapadat, neboť tanečníci vstupují na 
scénu v různém čase a počtu.“ 

Marcela Benoniová, Právo (CZ)
„Pouhých čtrnáct tanečníků bez ustání pokračuje 
nerovný boj z jednoho bodu do druhého, zleva 
doprava, od narození ke smrti. Osud a osudovost 
byly tentokrát naléhavým tématem, kterým se 
Guilherme Botelho nechal inspirovat.“ 

Nina Vangeli, Hospodářské noviny (CZ)
„Důsledný repetitivní princip, v němž se za sebou 
neodvratně valily vlny různého způsobu 
překonávání prostoru – skluzy, přískoky, plazení, 
rolování, rychlé rotace v polohách při zemi, běh, v 
němž se lýtka míhala jako neony, a kotouly 
rychlosti kulového blesku – vyvolával až zrakové 
klamy, kdy se zdálo, že stojící postavy jsou 
unášeny zpět. A také uváděl diváky do velmi 
fyzické závratě, téměř mořské nemoci. Za určitý 
druh optického klamu – nebo pravdy? – můžeme 
též pokládat fakt, že obyčejná chůze vypadala 
mezi všemi pohyby jako ten nejneobratnější a 
nejméně přirozený ze všech možných. […] 
Osudovost, s níž se Botelhovy postavy derou 
vpřed, je intenzivním hledáním lidského kódu.“

Johana Mücková, ČT24 (CZ)
„Při sledování díla se ale můžete jednoduše 
oprostit od racionálního vnímání, vypustit 
každodenní starosti, mentálně „vypnout“ a nechat 
na sebe tuto imaginativní, místy až hypnotizující 
choreografii působit na plné obrátky. […] 
A najednou je konec, který v tom kontinuu vůbec 
nečekáte. Vy ale ani pak nemůžete zastavit tok 
myšlenek a hluboce niterných emocí, které z vás 
prýští na povrch. Je to vlastně příběh o životě 
samotném, o člověku, přírodě, vesmíru, kdy je vše 
v pohybu vpřed, vteřinu za vteřinou. Nic se 
nezastaví a žádný okamžik se nikdy znovu 
neopakuje.“

Helena Kozlová, Scéna.cz (CZ)
„Zrychlující se přelézání, převalování a přebíhání 
připomíná vibrující linie na obrazovkách 
monitorovacích přístrojů a může způsobovat 
lehkou závrať. Paradoxně je tohoto omamného 
efektu dosahováno bez použití jakékoliv techniky 
jen prostřednictvím lidských těl a doprovodu 
elektrofonické hudby. Pozoruhodný projekt 
Guilherme Botelha jako by poukazoval na 
nevyčerpatelné možnosti práce s lidským tělem 
a na to, že neobvyklosti lze docílit i těmi 
nejjednoduššími prostředky.“ 

Jana Bohutínská, Taneční zóna.cz (CZ)
„Alias znovuobjevují jednoduché věci: důstojnost 
kůže, erotičnost vlajících vlasů, intimitu 
vyklenutého břicha a archetypálnost roztočené 
sukně. Ukazují šmouhu těla, které rotuje tak 
rychle, že ztrácí lidskou podobu. Představují tělo 
rozmazané rychlostí běhu, zastaví se, nakloní a už 

je to táhne dál – vychýlené těžiště uvádí tělo 
samovolně do pohybu. Je to příliv těl, který, 
popíraje zemskou přitažlivost, není následován 
odlivem, ale plyne dál a dál. […] Guilherme 
Botelho a Alias se důrazně vyjadřují k současnosti, 
aniž by byli prvoplánoví nebo primitivně 
angažovaní. Na jevišti vzniká tancem ostrý obraz 
života, který dnes v Evropě žijeme. Kde bereme 
jistotu, že řeka, která nás unáší, není Léthé, nebo 
dokonce Styx?“

31 | ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TANEC PRAHA 2012 | Tanec Praha o. s. | Husitská 24A, Praha 3 | www.tanecpraha.cz

http://www.tanecpraha.cz
http://www.tanecpraha.cz


Sideways Rain – ze zkoušky

ze zkoušky

přípitek po představení

poděkování choreografovi

šek k desetiletému výročí spolupráce s Nestlé Česko

sál Hudebního divadla Karlín
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Ultima Vez | Wim Vandekeybus (BE)
booty Looting

Johana Mücková, ČT24 (CZ)
„Autor se snaží zdůraznit hranice mezi reálným a 
nereálným, přiznává, že divadlo není pravdivé, 
zabývá se i otázkami, co je tvorba a co je umění. 
[…] Představení je velmi odvážným počinem, který  
však se stoprocentní jistotou uchvátí pozornost 
diváků. Neustálá komunikace z jeviště je nenechá 
po dvě hodiny vydechnout, představení je živé a 
má takový spád, že v podstatě nepřetržitě 
podněcuje a stimuluje jejich imaginaci. 
Vandekeybus našel novou a velmi originální formu 
pro vyjádření obsahu. Booty Looting bylo další 
opravdovou událostí české taneční sezony.“

Johana Mücková, the Prague Post (CZ)
„Každý z účinkujících přináší do skupiny velice 
individuální a osobitý jazyk a pohyb. Taneční 
vzdělání a profesní zkušenosti nejsou v případě 
Vandekeybusových performerů až tak zásadním 
kritériem. Pro choreografa je důležitá spíše 
osobnost, v tvorbě pak často dává přednost 
syrovějším, živelnějším momentům na úkor 
formálních pravidel moderního tance. (...) Toto 
nejnovější představení z Vandekeybusovy dílny je 
kombinací různých prostředků, které dohromady 
tvoří autentický a soudržný celek. Ultima Vez 
znovu dokázala, že je předvojem v oblasti 
současného tance a že stále dokáže posouvat 
hranice diváckého očekávání.“

Marcela Benoniová, Právo (CZ)
„Komickou nadsázkou a perfektním hereckým 
projevem exceloval britský herec Jerry Killick, 
který uváděl nebo spíš dával do pohybu 
pestrobarevnou koláž, fresku ne zcela souvislých 
obrazů. […] Více než příběh či inspirace autora v 
drasticky divokém kuse zajímají věčné krádeže. 
Všichni něco krademe, vykrádáme, napodobujeme 
jeden druhého a od nepěti také lžeme. 
Všudypřítomný fotograf (Danny Willems) krade, 
kopíruje či spíše vraždí vteřinová svědectví. Krade 
skutečnosti příjemné i nepříjemné.“ 

Tereza Veselá, Mediafax (CZ)
„Fascinující fyzické výkony se v booty Looting 
střídají s mluvenými pasážemi, důležitou součástí 
je i živá původní hudba Elka Blijweerta a 
přítomnost fotografa Dannyho Willemse 
dokumentující dění na scéně. Fotografie jsou 
prezentovány bezprostředně po samotné akci a 
odhalují tak mnohdy falešný a zkreslující pohled 
na nedávnou minulost.“ 

Zuzana Smugalová, Taneční aktuality.cz (CZ)
„Booty Looting je hlubokým zamyšlením nad 
podstatou fotografování a fotografií v našem 
životě. Nad smyslem zachycení okamžiku, který 
nechá ustrnout – zmrazit lidskou energii v jediné 
vteřině, aniž by dokázal zamrazit i kontext, 
v jakém byla vytvořena. V kontrastu naopak 
nechává inscenace promlouvat hudbu, která emoci 
nejen rozvíjí, ale i podporuje, je hnacím motorem 
pohybu, jejž fotografie zastaví. A právě v tu chvíli 

jako by se na plátně za aktéry objevovala ta 
nejsilnější emoce, ze které šel mráz po zádech.“ 

děkovačka

debata po představení
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Z MÉDIÍ

PIS, červen 2012 Novinky.cz, 25. 4. 2012

MF Dnes, 16. 5.2012

34 | ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TANEC PRAHA 2012 | Tanec Praha o. s. | Husitská 24A, Praha 3 | www.tanecpraha.cz

http://www.tanecpraha.cz
http://www.tanecpraha.cz


Aktuálně.cz, 4. 4. 2012  

Lidovky.cz, 4. 4. 2012
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Co kdy v Praze, 1. 6. 2012
A2, 23. 5. 2012

ČT24, 23. 5. 2012
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Metropolis, 24. 5. 2012

ČT24.cz, 29. 5. 2012

ihned.cz, 29. 5. 2012

Tanečníaktuality.cz, 30. 5. 2012

Betynka, 30. 5. 2012
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Prague Post, 23. 5. 2012

Lidové noviny, 2. 6. 2012 MF Dnes, 31. 5. 2012
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Literární noviny, 31. 5. 2012

Právo, 2. 6. 2012

Contact, časopis Francouzské obchodní komory, 1. 6. 2012
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Hospodářské noviny, 4. 6. 2012

Pražský deník, 4. 6. 2012

Týden.cz, 4. 6. 2012
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Taneční zona, 29. 5. 2012 Marie Claire, 1. 6. 2012

Právo, 16. 5. 2012

iDnes.cz, 4. 6. 2012
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Mf Dnes, 4. 6. 2012

Moje Psychologie, 4. 6. 2012

Vltava, občasník ČRo

ČT24.cz, 4. 6. 2012
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ČT24, 5. 6. 2012

Právo, 6. 6. 2012
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MF Dnes, 5. 6. 2012

MF Dnes, 5. 6. 2012

Týden, 6. 4. 2012
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Taneční aktuality.cz, 5. 6. 2012
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Z regionů

NF Dnes, regionální mutace, 11. 6. 2012

MF Dnes, regionální mutace, 12. 6. 2012 Jihlavský deník, 4. 6. 2012
Jihlavské listy, 12. 6. 2012
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Metropolis, brněnské vydání, 7. 6. 2012
Ceskatelevize, 22. 6. 2012 Moravskoslezský deník, 20. 6. 2012
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Metro, plzeňská mutace, 13. 6. 2012
Žurnál, červen 2012
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MF Dnes, regionální mutace, 31. 5. 2012

MF Dnes, 2. 6. a 11. 6. 2012

Plzeňský deník, 4. 6. 2012
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Hospodářské noviny, 7. 6. 2012

Taneční zóna.cz, 6. 6. 2012
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Právo, 7. 6. 2012 Právo, 8. 6. 2012 Taneční aktuality.cz, 17. 6. 2012
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Aktuálně.cz, 11. 6. 2012

Právo, 12. 6. 2012

Taneční aktuality.cz, 11. 7. 2012
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Taneční aktuality.cz, 11. 6. 2012

Taneční aktuality.cz, 13. 6. 2012

Taneční zóna.cz, 19. 6. 2012
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Radio Wave, Tyjátr, 2. 7. 2012 České noviny.cz, 15. 6. 2012 Scéna.cz, 26. 6. 2012
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Taneční aktuality.cz, 7. 7. 2012

Právo, 20. 6. 2012

Taneční aktuality.cz, 24. 6. 2012
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Tanecnizona.cz, 26. .6 2012

Brožura Institutu Cervantes, duben 2012

Prague Post, 20. 6. 2012
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Právo, 23. 6. 2012 Novinky.cz, 25. 6. 2012

Taneční zóna.cz, 6. 7. 2012
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Literární noviny, 21. 6. 2012
Metro, 21. 6. 2012
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Metro, 22. 6. 2012

Metro, 22. 6: 2012

MF Dnes, 22. 6. 2012
Lidovky.cz, 24. 6. 2012
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Reflex.cz, 26. 6. 2012 Českatelevize, 26. 6. 2012
ČRo 3, 27. 6. 2012
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iHned.cz, 26. 6. 2012

Hospodářské noviny, 28. 6. 2012
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Právo, 25. 6. 2012 Právo, 28. 6. 2012 Taneční zóna.cz, 29. 6. 2012
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Aktuálně.cz, 27. 6. 2012
ČT24.cz, 27. 6. 2012

Scéna.cz, 9. 7. 2012
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Lidové noviny, 30. 6. 2012

Respekt, 4. 6. 2012
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Prague Post, 27. 6. 2012
Mediafax, 29. 6. 2012 ČT24.cz, 1. 7. 2012
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Právo, 30. 6. 2012

Taneční aktuality.cz, 4. 7: 2012
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Děkujeme všem našim partnerům za podporu

Fotodokumentace festivalu: VOJTĚCH BRTNICKÝ | Grafický design tiskových materiálů: BTL Agentura Absolook
Závěrečnou zprávu zpracovaly: ALENA BROŽOVÁ (festival@tanecpraha.cz) & MICHAELA KERNOVÁ (michaela@tanecpraha.cz)

Adresa kanceláře Tanec Praha o. s., JIRSÍKOVA 4, PRAHA 8, 186 00 ,http://www.tanecpraha.cz
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