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Národní divadlo a Vize tance 

zvou na oslavy  

MEZINÁRODNÍHO DNE TANCE s Českou televizí 

● Open CLASS baletních souborů Národních divadel - trénink otevřený všem, kdo mají 
rádi klasický tanec 

● Poprvé v historii telemost mezi Národními divadly v Praze a Brně 

● Flashmob pro děti a dospělé 

● Otevřené lekce, taneční ukázky, tančírny, taneční filmy  

● Taneční filmy na dokumentárním portálu DAFilms.cz a v pražské La Fabrice  

● Mezinárodní poselství od španělského tanečníka a choreografa Israele Galvána 

29. 4. 2015 

Národní divadlo v Praze – piazzeta Národního divadla 
Národní divadlo Brno – před Janáčkovým divadlem 
a také všude tam, kde naladíte iVysílání České televize. 
 
V České republice se bude 29. duben slavit ve více než dvaceti českých a moravských 
městech, kde se připravuje speciální program pro veřejnost. Tančit se bude na veřejných 
prostranstvích, v tanečních sálech, studiích, klubech a divadlech. A díky hlavnímu 
mediálnímu partnerovi, České televizi, také na internetu. Poprvé v historii totiž vznikne 
telemost, který taneční scény Národního divadla v Praze a propojí.  Tančit tak bude moci 
skutečně každý! 
 
Bude se slavit v různých tanečních stylech od současného tance / contemporary přes 
street dance nebo hip-hop až po swing, tango aj. Informace o akcích v jednotlivých 
městech budou dostupné na webu Vize tance, iniciativy pro rozvoj současného tance, 
která oslavy Dne tance v ČR informačně zastřešuje. Informace jsou k dispozici na taneční 
mapě www.danceday.cz, která vznikla ve spolupráci Vize tance a místních tanečních 
subjektů.  
 
Dále na www.narodni-divadlo.cz, www.facebook.com/baletND 
a www.facebook.com/dentance, www.danceday.cz, www.vizetance.cz 

 
Mezinárodní den tance 2015. Nestačí o něm jen mluvit. Musí se 
zažít! 

 

http://www.danceday.cz/
http://www.danceday.cz/
http://www.vizetance.cz/
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Každoročně se po celém světě slaví MEZINÁRODNÍ DEN TANCE, který je velkým 
svátkem tanečního umění, oslavou těla a pohybu.  
V roce 1982 poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI (International Theatre Institut - 
Mezinárodní divadelní ústav) 29. duben Mezinárodním dnem tance. Od té doby je tento 
den každoročně oslavován na celém světě v připomínku narození velkého tanečního 
reformátora Jeana-George Noverra (1727). 
Každý rok je vyzvána známá taneční osobnost k sepsání Poselství, které je pak šířeno po 
celém světě. Autorem toho letošního je španělský choreograf a tanečník flamenca Israel 
Galván.  
Zveřejněno je na: www.international-dance-day.org/en/author_2015.html. Český 

překlad najdete na www.vizetance.cz. 

 
Záměrem Mezinárodního dne tance a Poselství je připomenout si krásu a význam tance 
v jeho nejrůznějších podobách a oslavit tuto formu umění. Tanec se vyjadřuje 
univerzálním jazykem, ruší veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojuje lidi v 
míru a přátelství. 
 

 
PROGRAM 
PRAHA - piazzeta Národního divadla 
14.30 – registrace  
15.30 – open class 
16.30 – flashmob pro děti 
16.50 – poselství k MDT  
17.00 – flashmob pro dospělé 
17.30 – program pražských konzervatoří 
18.00 – lekce swingu a tančírna 
19.00 – Šípková Růženka – představení ve Státní opeře 
 
OPEN CLASS 
Od 14.30 – registrace tanečníků 
15.30 – zahájení tréninku 
Národní divadla v Praze a Brně v tomto roce organizují velkolepou akci - klasický baletní 
trénink pod širým nebem, kterého se zúčastní stovky tanečníků. Během letošního 
Mezinárodního dne tance vznikne ve spolupráci s Českou televizí poprvé v historii oslav 
telemost mezi Národními divadly v Praze a Brně. Kdokoliv bude mít možnost tančit 
společně s námi také na webu České televize. 
Chceme touto formou oslovit především širokou veřejnost a pozvednout povědomí o 
současném tanci a baletu. Naším záměrem je přizvat na hromadný trénink všechny 
taneční školy, studia a baletní soubory v ČR. 

http://www.international-dance-day.org/en/author_2015.html
http://www.vizetance.cz/
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Nabízíme vám účast na tomto setkání, ve kterém máte jedinečnou možnost „stát u 
tyče“ společně s profesionálními a amatérskými tanečníky a nechat se vést předními 
sólisty českých tanečních souborů.  
 
BRNO 
Balet Národního divadla Brno uvede na nově opraveném prostranství před Janáčkovým 
divadlem Open class – baletní trénink otevřený všem, kdo mají rádi tanec. A to bez 
rozdílu věku, postavení nebo stupně pokročilosti, amatéry i profesionály. Rozhodující je 
zanícení pro tanec a chuť stát se součástí oslav Mezinárodního dne tance a zapojit se do 
jeho propagace. Od nejmenších dětí základních uměleckých škol, přes posluchače 
Taneční konzervatoře Brno a Baletní školy I. V. Psoty až po profesionální tanečníky 
Baletu Národního divadla. Brněnskou část baletního tréninku zapojeného do telemostu 
České televize povede a bude moderovat umělecký šéf baletu NDB Mário Radačovský. 
V krátkém programu následně předvedou tanečníci baletního souboru ukázky 
z repertoáru - fragmenty ze současného večera s názvem Game Over nebo březnové 
premiéry Black and White (moderní verze Labutího jezera). Ostatně oficiální večer 
v divadelní budově bude věnován klasické podobě tohoto baletu. V 19.00 se uskuteční 
slavnostní představení věnované Mezinárodnímu dni tance – Labutí jezero P. I. 
Čajkovského v Janáčkově divadle.  
Roztančeme Brno! 
 
FLASHMOB propojí oslavy v rámci ČR 
16.30 – jednotná choreografie pro děti, organizuje Národní divadlo ve spolupráci 
s Baletní přípravkou Národního divadla tance - více informací včetně odkazu na letošní 
instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=SSAaTubgFTg 
16.50 – poselství k Mezinárodnímu dni tance 2015 od významné taneční osobnosti, 
kterou vybírá Taneční komitét ITI 
17.00 – jednotná choreografie pro dospělé, organizuje Vize tance - více informací 
včetně odkazu na letošní instruktážní video na www.facebook.com/dentance  
 
Následovat budou představení tanečních konzervatoří a nového cirkusu 
organizovaného centrem Cirqueon.  
V 19.00 se uskuteční ve Státní opeře slavnostní představení klasického baletu Šípková 
Růženka v podání sólistů a sboru Baletu Národního divadla. 
Více na: http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5682?t=2015-04-29-19-00 
 
Náměstí Míru oživí přibližně od 14 hod ukázky současného tance a hip hopu a náplavka 
u Rašínova nábřeží, konkrétně u Bajkazylu a A(VOID) Floating Gallery, se od 17:30 
rozhoupá rytmy funku, jazzu, tanga, salsy nebo swingu. K vidění bude také nový cirkus.  
Podrobný program organizovaný v Praze iniciativou Vize tance a Národním divadlem 
najdete v samostatné příloze. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SSAaTubgFTg
http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5682?t=2015-04-29-19-00
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Pro milovníky tance i náhodné kolemjdoucí se na Mezinárodní den tance připravují akce 
v tanečních studiích, divadlech, na náměstích i v parcích po celé České republice. 
Informace jsou k dispozici na taneční mapě www.danceday.cz, která vznikla ve 
spolupráci Vize tance a místních tanečních subjektů.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dokumentární portál DAFilms.cz a Festival tanečních filmů 

K oslavám Mezinárodního dne tance se letos připojí i dva významní partneři ze světa 
filmu. Návštěvníci Festivalu tanečních filmů, který se koná v pražském kině Lucerna od 
23. do 25. dubna, získají ke vstupence voucher na tři taneční snímky z dokumentárního 
portálu DAFilms.cz. V týdnu, kdy proběhnou oslavy Mezinárodního dne tance, tzn. od 
26. dubna do 2. května tak budou moci na portálu zhlédnout tři zajímavé taneční 
dokumenty. Amici, tanec s přáteli v režii Pavla Kouteckého pojednává o londýnské 
taneční skupině sdružující mentálně a tělesně postižené se zdravými tanečníky. Film 
zachycuje svět nonverbální komunikace prostřednictvím doteků, pohybů, tance, je o 
vzájemné úctě a vnímání se mezi sebou. Snímek Peggy Baker: Four Phrases režiséra 
Howie Shia vychází z intimního rozhovoru s proslulou kanadskou tanečnicí a 
choreografkou. Film využívá rozmanitých technik k oslavě jejího uměleckého působení a 
dědictví. Jedná se o mix animace a dokumentu. Svěcení jara režisérky Jany Ševčíkové je 
především portrétem japonského tanečníka a choreografa Mina Tanaky, který patří 
mezi výrazné osobnosti japonského divadla. Divadla, ve kterém se tělo stává jazykem.  
 

La Fabrika uvede filmy Pina, Doteky tance a Svěcení jara 

Pražský kulturní prostor La Fabrika uvede ve spolupráci s Vizí tance taneční dokument 
Pina od režiséra Wima Wenderse a české snímky Doteky tance Veroniky Liškové a 
Svěcení jara Jany Ševčíkové. 
Na film Pina, který má na svém kontě devět prvenství z mezinárodních filmových 
festivalů, se mohou diváci vypravit do holešovické La Fabriky 29. 4., začínat bude v 
18:30. Snímek je poctou německé choreografce Pině Bausch, která zásadním způsobem 
ovlivnila tanec a divadlo poslední třetiny dvacátého století. Měl být původně společným 
projektem Wenderse a Bauschové, ale díky její nenadálé smrti vznikl "in memoriam" a 
zachycuje její klíčová díla a vzpomínky nejbližších spolupracovníků. Film je strhující 
cestou do světa gest a emocí, do krajiny duše zobrazené tělem. 
Dokumentární snímek Doteky tance vznikl v koprodukci FAMU a České televize a 
pojednává o podobách současného českého tance. Film je portrétem dvou předních 
českých uskupení - NANOHACH a VerTeDance - a současně sleduje základní principy 
fungování domácí taneční platformy. Věnuje se však také tematice tančícího těla a jeho 
schopnosti promlouvat k divákům. V La Fabrice se na něj diváci mohou těšit 30. 4. od 
18:30. 
Třetím filmem, který La Fabrika v rámci letošních oslav tance uvede, je Svěcení jara. Na 
programu bude 30. 4. od 20:00.  
 
 

http://www.danceday.cz/
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Český rozhlas a Mezinárodní den tance 

 
ČRo Vltava 

Kromě reportáží a rozhovorů z oslav v rámci kulturního servisu pořadu Mozaika bude v 
dopoledních hodinách na stanici Vltava probíhat Telefonotéka s Ninou Vangeli, známou 
taneční kritičkou. Bude se mluvit o současném tanci, české taneční scéně, historii tance 
20. století, ale i taneční hudbě od Čajkovského až po Ivana Achera. Výjimečné bude i to, 
že se natáčení pořadu v budově Českého rozhlasu bude moci účastnit veřejnost. Pořad 
začne v 9:50 a potrvá do 11:30.  
 
ČRo Dvojka 

Dvojka Českého rozhlasu se bude věnovat Mezinárodnímu dni tance v pondělí 27. 4. od 
16:30 v pořadu Jak to vidíte? Jako host se za iniciativu Vize tance zúčastní přední česká 
tanečnice Andrea Opavská oceněná např. titulem Tanečnice roku 2014 v rámci festivalu 
současného tance Česká taneční platforma. 
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