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Národní divadlo a Vize tance zvou na  

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE s Českou televizí 

 Tanec je radost! 

Vize tance, Národní divadlo a Česká televize připravují oslavy Mezinárodního dne 
tance v České republice. V pátek 29. dubna se Česko rozhoupe ve společném rytmu s 
celým světem a připomene si krásu, radost a energii, kterou tanec přináší. 

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

rádi klasický tanec 

● Telemost mezi Národními divadly v Praze a Brně 

● Flashmob pro děti a dospělé 

● Otevřené lekce, taneční ukázky, tančírny  

● Mezinárodní poselství  

● Představení nového Nadačního fondu pro taneční kariéru, za jehož vznikem stojí 

Vize tance a Taneční sdružení ČR a Databáze tance, projekt Tanečních aktualit.cz 

 
29. 4. 2016 

Národní divadlo v Praze – piazzeta Národního divadla 
Národní divadlo Brno – před Janáčkovým divadlem 
a také všude tam, kde naladíte iVysílání České televize. 
 
Výpis aktuálních streamů http://www.ceskatelevize.cz/porady/extra/ 
Přímý odkaz na stream http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000248-
mezinarodni-den-tance-2016/216254000840001-praha/ 
 
K oslavám Mezinárodního dne tance se každoročně připojují desítky měst v České 
republice. V roce 2015 jich slavilo 33. Tanec v den oslav oživí náměstí, parky, nádraží, 
speciální program připravují taneční studia, školy i divadla. Zapojují se jak profesionální, 
tak amatérské soubory, studenti tance, taneční nadšenci i kolemjdoucí bez ohledu na 
věk. Slaví se napříč tanečními styly od baletu, přes současný tanec, nový cirkus až po 
hip-hop, street dance, tango nebo swing. 
Díky hlavnímu mediálnímu partnerovi, České televizi, můžete dění před Národními 
divadly v Praze a v Brně vidět i na internetu.  
Podrobné informace o jednotlivých akcích nejen v Praze, ale po celé České republice, lze 
najít na www.danceday.cz. Ve spolupráci s domácí taneční komunitou zde Vize tance 
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připravila i taneční mapu letošních oslav. Informace jsou dále k dispozici na 
www.narodni-divadlo.cz, www.facebook.com/baletND a www.facebook.com/dentance 
 
 

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE, který je velkým svátkem tanečního umění, oslavou těla a 
pohybu, je slaven od roku 1982, kdy poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI (International 
Theatre Institut – Mezinárodní divadelní ústav) 29. duben Mezinárodním dnem tance. 
Den byl vybrán 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 letošního poselství je samoanský choreograf, režisér a výtvarník 
Lemi Ponifasio. Český překlad poselství bude zveřejněn na www.danceday.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 – tombola a flashmob pro děti 
16.45 – poselství k MDT  
16.50 – program pražských konzervatoří  
17.15 – představení Nadačního fondu pro taneční kariéru a Databáze tance 
17.30 – flashmob pro dospělé 

 
OPEN CLASS 
Od 14.30 – registrace tanečníků 
15.30 – zahájení tréninku 
Národní divadla v Praze a Brně již pravidelně organizují klasický baletní trénink pod 
širým nebem, kterého se zúčastní stovky tanečníků. Také během letošního MDT vznikne 
ve spolupráci s Českou televizí telemost mezi Národními divadly v Praze a Brně. Kdokoliv 
bude mít možnost tančit společně s námi také na webu České televize. Naším záměrem 
je přizvat na hromadný trénink všechny taneční školy, studia a baletní soubory v ČR. 
„Postavte se „k tyči“ společně s profesionálními a amatérskými tanečníky a nechte se 
vést předními sólisty českých tanečních souborů. Trénink v Praze povedou například 
první sólisté Baletu ND Nikola Márová a Michal Štípa, tanečnice, choreografka a 
zakladatelka souboru 420People Nataša Novotná nebo ředitel Taneční konzervatoře hl. 
města Prahy prof. Jaroslav Slavický. 
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FLASHMOB propojí oslavy v rámci ČR 
16.30 – jednotná choreografie pro děti, organizuje Národní divadlo ve spolupráci s FIPS 
– First International Ballet School – více informací včetně odkazu na letošní instruktážní 
video https://youtu.be/vab2_0VzXIY 
16.45 – poselství k Mezinárodnímu dni tance 2015  
17.30 – jednotná choreografie pro dospělé, organizuje Vize tance ve spolupráci s 
pražským studiem Stage. Spojuje současný tanec, street dance a latinsko-americké 
tance a na jeho vzniku se podílely špičky domácí taneční scény jako je Nataša Novotná, 
Anet Antošová, Kateřina „Káka“ Kvasnicová nebo Kubánec Maykel Eduardo Talavera. 
Instruktážní video je k dispozici zde, každou část se lze naučit podle samostatných 
tutorialů také z youtube. 
Další místa, kde se v Praze chystá program, jsou například A(VOID) Gallery na náplavce u 
Rašínova nábřeží s tančírnami tanga a swingu nebo OC Quadrio ve Spálené ulici. Vlastní 
oslavy připravuje mnoho tanečních škol, studií a divadel jako je studio Stage Praha, 
Studio Contemporary, Studio ALTA, divadlo Ponec aj. K oslavám tance se připojí 
například i hudební festival vs. Interpretation, který na 29. 4. plánuje speciální hudebně-
taneční program. Podrobné informace o jednotlivých akcích nejen v Praze, ale po celé 
České republice se postupně objevují v taneční mapě na www.danceday.cz. Mapu 
připravuje Vize tance ve spolupráci s domácí taneční komunitou.  
 

BRNO 
Brněnský balet samozřejmě nemůže chybět u těchto oslav a připojí se k dalším českým 
městům, která připravují program pro veřejnost. Program Baletu NdB v návaznosti na 
minulý ročník, kdy se historicky poprvé uskutečnil telemost mezi Národními divadly 
v Praze a Brně, opět zrealizujeme ve spolupráci s Českou televizí a Národním divadlem 
v Praze. Jeho prvním vrcholem bude velkolepé setkání tanečníků amatérů i 
profesionálů, které bude skvělým happeningem pod širým nebem, tentokrát na 
schodišti a piazzetě před Janáčkovým divadlem – OPEN CLASS. Rozhodující je zanícení 
pro tanec a chuť stát se součástí oslav Mezinárodního dne tance a zapojit se do jeho 
propagace. Brněnskou část baletního tréninku zapojeného do přímého telemostu 
povede a bude moderovat umělecký šéf baletu NdB Mário Radačovský spolu s dalšími 
brněnskými tanečními osobnostmi. Po ukončení telemostu pak následně v krátkém 
programu předvedou tanečníci baletního souboru NdB ukázky z repertoáru, zapojí se 
také taneční mládí, konkrétně posluchači Taneční konzervatoře Brno a Baletní školy I. V. 
Psoty. 
Druhým vrcholem oslav MDT, tentokrát scénickým, bude večerní program v Janáčkově 
divadle – slavnostní představení klasického baletu Ludwiga Minkuse Bajadéra / Balet 
Gala. V rámci festivalu Ruská kultura v České republice, který se každoročně koná již 
patnáct let a přiváží pozoruhodné ruské umělce mnoha žánrů, vystoupí hvězdní hosté z 
Moskvy. Michail Lobuchin, první sólista Velkého divadla v roli Solora a Alexandra 
Timofjejeva, první sólistka Kremelského baletu v roli Gamzatti. V letošním roce se Balet 
Gala neuskuteční jako tradiční galakoncert, ale jako celé představení s mimořádnými 
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sólisty. Věříme, že takový zážitek bude důstojnou oslavou MDT i pro ty, kteří raději slaví 
pasivně jako diváci. 


