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PROGRAM

REZIDENČNÍ PROGRAM 2018

Opět otevíráme rezidenční program v areálu
Zámku Žďár nad Sázavou. Poskytujeme umělcům zázemí, čas na výzkum, prostor k setkání
a sdílení otázek i zkušeností. Prioritně chceme
podporovat choreografy, ale jsme otevřeni
i tvůrčím projektům z oblasti divadla, literatury, hudby, cirkusu. Podporujeme též mezikulturní setkání umělců ze zahraničí s českými
tvůrci.
PEDAGOGICKÝ SEMINÁŘ
ÚNOR I PRAHA

Seminář pro pedagogy se zájmem o další rozvoj
svých kompetencí a poznávání nových metod
a přístupů k výuce. Vítáni jsou i taneční interpreti
a choreografové. Seminář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Seminář letos povedou Sophie Billy (FR), Mirka
Eliášová (CZ) a Jana Bohutínská (CZ).
ŠKOLA TANČÍ
ÚNOR – ČERVENEC I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,
PRAHA, ČR

Principy Škola tančí jsme převzali z francouzského „Dance au cour“, projektu, který ve
Francii úspěšně funguje již 30 let s podporou
Ministerstva kultury, školství a regionů a který
byl dále aplikován v Belgii, Norsku či Anglii.
Cílem iniciativy Škola tančí je podporovat
mezioborové aktivity, umělecké projektové
myšlení a tvořivost a přinášet do škol a mezi
pedagogy nové přístupy, moderní metody
a inspirovat k „out of the box“ smýšlení
o vzdělávání. Díky umění děti i dospělí získávají přístup k abstrakci a uvědomují si přínos
umění pro jejich rozvoj.
MEZIOBOROVÝ INKUBÁTOR
BŘEZEN I ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Jak často máte příležitost věnovat se pouze
bádání a obohacovat se o jiné přístupy bez
nutnosti tlaku na výsledek? Mezioborový inkubátor vznikl právě za tímto účelem. Poskytuje
umělcům a vědcům čas a prostor pro společný výzkum s jediným cílem, věnovat se sdílení
otázek a odpovědí, konfrontaci způsobů myšlení a hledání nových cest k rozvoji další práce. Tématem pro letošní rok je CIRKULACE.
CHOREOGRAFICKÉ FÓRUM
DUBEN I PRAHA

Choreografické fórum je již tradičně sou-

částí doprovodného programu České
taneční platformy. Při diskuzích o zhlédnutých představeních se letos setkáme již
po osmé. Na choreograficé fórum jsou
zváni všichni diváci, jenž mají chuť debatovat o choreografiích, které právě viděli,
chtějí znát úhel pohledu tanečních profesionálů z České republiky i ze zahraničí
a konfrontovat své názory s odborníky
i širokou veřejností. Hosty letošního ročníku fóra budou mimo jiné Mara Serina
(IT) a Roberto Serafide (ES).
EVERYTHING IS NICE IN PARADISE
DUBEN I PRAHA: STUDIO ALTA

Inscenace byla v premiéře uvedena a na
míru připravena pro mezinárodní festival
současného tance KoresponDance 2017.
Originální choreografie pracující s hudbou, zpěvem a pohybem měla obrovský
divácký úspěch, a tak jsme se ji rozhodli
přenést do Prahy a představit dalším
divákům. Představení vzniklo původně
jako site specific projekt pro KoresponDance v návaznosti na již etablovanou
spolupráci místních žďárských sborů
a festivalových hostů. Tentokrát se realizace ujali francouzští umělci choreograf
Jean Gaudin a kontratenor Sébastien
Fournier. Společně s dětským pěveckým
sborem Žďáráček a profesionálními
tanečnicemi Ritou Gobi z Budapešti
a Janou Terekovou z Paříže představují
konfrontaci smrti s hudbou Jana Dismase
Zelenky a se současným tancem. Představují téma ráje, které kontrastuje s industriálním prostředím Studia ALTA, kde bude
inscenace uvedena.
TANEC V GALERII
ČERVEN, ŘÍJEN I PRAHA

Cyklus Tanec v galerii charakterizuje interdisciplinární spolupráce mezi tancem a výtvarným uměním, kdy má návštěvník příležitost
nahlédnout na výtvarná díla nově a prostřednictvím nezvyklých výrazových prostředků.
Projekt je realizován ve spolupráci s Národní
galerií v Praze a Galerií hlavního města Prahy
od roku 2012, kdy pravidelně několikrát do
roka přivádí do aktuálních expozic performery a prostřednictvím pohybu otevírá
novou perspektivu a nové zážitky při vnímání
konceptuálního či výtvarného díla.

TVOŘIVÝ DĚTSKÝ TÁBOR
ČERVENEC I ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Každoročně pořádáme kreativní dětský tábor
na Zámku ve Žďáru nad Sázavou. Tanec, divadlo a nový cirkus jsou náplní tvůrčího procesu
dětí pod vedením zkušených umělců a pedagogů v prostředí Zámku s možností mnoha
doprovodných aktivit jako je koupání, procházky v krásné přírodě ad. Tábor je otevřen
dětem od 8 do 16 let a už druhým rokem bude
jak příměstský, tak i s možností pobytu.
FESTIVAL KORESPONDANCE
ČERVENEC I ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu přivede do
výjimečné atmosféry zámeckého areálu Žďár
nad Sázavou již po šesté umělce z několika
kontinentů. Těšit se můžete například na účinkující z Mexika či Ghany a samozřejmě z několika evropských zemí – Francie, Španělsko,
Řecko. Již tradičně vznikne přímo pro festival
několik unikátních site specific představení,
proběhnou diskusní Kulaté stoly a připravujeme bohatý doprovodný program v podobě
workshopů pro děti i dospělé.
REZIDENCE PRO CHOREOGRAFY
S KOUČINKEM
SRPEN I PRAHA

Rezidence pro choreografy s koučinkem je
prestižním projektem SESTA. Každoročně přijíždí do Prahy renomovaní zahraniční umělci –
kouči a pracují s vybranými mladými choreografy z celého světa na rozvoji jejich tvorby.
Rezidence je mezinárodně etablovaná a mimo
jiné pomáhá českým choreografům prosadit
se i mimo republiku. Rezidence je koncipována tak, že každý účastník přichází s vlastním
projektem, který dále rozvíjí pod vedením
kouče. Choreografii je buď možné vytvořit přímo pro účely rezidence a nebo použít část již
rozpracovaného projektu. V roli koučů letos
přivítáme Jeana Gaudina (FR), Tomeo Vergese
(ES) a Jean-Christopha Paré (FR).
OPEN CLASS
SRPEN I PRAHA

Zatančete si pod taktovkou Jeana Gaudina
(FR), Jean-Christopha Paré (FR) či Tomeo Vergese (ES). Letní ranní tréninky s kouči mezinárodní Rezidence pro choreografy s koučinkem
jsou otevřené pro všechny zájemce a není tře-

ba si na nich rezervovat místo. Open class jsou
součástí doprovodného programu Rezidence
pro choreografy s koučinkem a povedou je
významní zahraniční hosté, kteří po dobu rezidence působí jako kouči pro choreografy
z České republiky i ze světa.
WORK IN PROGRESS
SRPEN I PRAHA

Přijďte ochutnat rozmanitost současného tance a lépe pochopit proces, význam a cíl práce
choreografů na Work in progress z prestižní
mezinárodní Rezidence pro choreografy
s koučinkem. V rámci večera Work in Progress
bude každý choreograf společně se svým
koučem komentovat svoji práci na rezidenci
a její vývoj, přístup a otázky, které si pokládali.
Divák má tak šanci nejen vidět komponovaný
večer z několika choreografií nastupující
mezinárodní generace současného tance, ale
také více proniknout do jejího smýšlení, setkat
se s problémy které řeší a s tím, jak nahlíží na
současný svět.
LEKCE FELDENKRAISOVY METODY
LISTOPAD I PRAHA

Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb jako
zdroj k procesu učení. Feldenkraisova metoda
je určena pro každého nezávisle na věku
i fyzické kondici, kdo chce objevovat nové
kvality v pohybu i v životě. Lekce povede Marie
Kinsky, která se metodou mnoho let zabývá.
SEMINÁŘ ŠKOLA TANČÍ
LISTOPAD I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Seminář Škola tančí uzavírá roční cyklus celého projektu. Seminář je určen tanečním tvůrcům a choreografům s chutí pracovat v jiném
prostředí, kteří chtějí tvořit společné projekty
pro žáky, a pedagogům základní nebo střední
školy (či odborného učiliště) se zájmem obohatit výuku o nové prvky. Účastníci mají na
semináři příležitost vykročit ze zaběhnutého
rámce, načerpat novou inspiraci a vytvořit
nové profesní vazby. Seminář probíhá v nádherných a inspirativních prostorách zámeckého areálu Žďár nad Sázavou pod vedením lektorů, kteří v rámci projektu Škola tančí působí
již několik let a mají s vzděláváním v pohybu
bohaté a zejména rozmanité zkušenosti.
Seminář je akreditován Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy.

