
     
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

Mezinárodní týdny tance ve Stavovském divadle 15. ledna 2012 

 

 
Dvacátý šestý ročník Mezinárodních týdnů tance pořádá konzervatoř Taneční centrum Praha a její 

studentská agentura Mezinárodní centrum tance. Na několika místech ČR budou po celý leden 

probíhat semináře, workshopy i představení. Pražská umělecká část vyvrcholí ve Stavovském 

divadle v neděli 15. ledna 2012 od 19.00 hodin galavečerem. 

 

Program bude – jako již tradičně – složen z vybraných děl významných zahraničních a domácích 

autorů – na prvním místě je nutné jmenovat Jiřího Kyliána, jehož 27´52´´- duet provedou 

členové souboru 420PEOPLE, založeného českými tanečníky, kteří se vrátili domů z Kyliánova 

NDT v Haagu. Dalším vzácným hostem bude mezinárodní těleso, které vytvořil v Jihočeském 

divadle vynikající maďarský choreograf Attila Egerházi, dobře známý českému publiku již ze 

spolupráce s Baletem Praha Junior. Soubor provede Egerháziho jednoaktový balet Run Through a 

jazzově laděnou taneční fresku Václava Kuneše Neen – Ya. Dalším mimořádně perspektivním 

autorem, kterého představuje pravidelně Balet Praha Junior, je mladý belgický choreograf Samuel 

Delvaux – tentokrát uvidíme Chasin´ – postmoderní taneční „honičku“ premiérovanou v září 

2010.  

 

Pořadatelé nezapomněli ani na novou tvůrčí generaci: dva čerství absolventi konzervatoře 

Taneční centrum Praha a členové Jihočeského baletu již pravidelně překvapují svými závažnými 

tématy, které také většinou sami interpretují – Nikola Šneiderová připravila choreografii Hladina 

možnosti a Šimon Kubáň, který svou soutěžní práci tentokrát jen očísloval – Opus 4. Balet Praha 

Junior zahájí program vzpomínkou na Vánoce – legendární Čajkovského Rosenwaltz z Louskáčka 

v Egerháziho contemporary verzi a na závěr stejný soubor i tvůrce nastudovali Curtain Up, taneční 

frašku „za oponou“ inspirovanou překvapivě slavnou Valpuržinou písní Charlese Gounoda.   
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Helena Bartlová       Ing. Antonín Schneider 
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