MONITORING MÉDIÍ
Festival KoresponDance 2014 (5/7/2014, Žďár nad Sázavou)
Televize



TV Vysočina – Kultura Žďársko (12. 6. 2014) – Taneční festival Korespon Dance opět
překvapuje (rozhovor s Dominiquem Boivinem a Pierrem Nadaud), autor: Kateřina Omesová
TV Vysočina – Kultura Žďársko (19. 6. 2014) – Příprava festivalu KoresponDance jde do finále
(rozhovor s Marií Kinsky a Pacem Decinou), autor: Kateřina Omesová

Rozhlas



Český rozhlas Vysočina – Tandem – rozhovor s Marií Kinsky (4. 7. 2014), autor: Tamara
Pecková
Český rozhlas Vltava – Festival KoresponDance – (5. 7. 2014), reportáž, autor: Andrea
Bartůňková

Tisk









Žďárský deník – Loni tančil bagr, letos budou tančit kola (28. 5. 2014), autor: Ondřej Švára
Žďárský průvodce – Festival KoresponDance: Loni tančil bagr, letos budou tančit kola (1. 6.
2014), autor: redakce
Metropolis Brno – Loni tančil bagr, letos budou tančit kola (19. 6. 2014), autor: redakce
Metropolis Praha – Loni tančil bagr, letos budou tančit kola (19. 6. 2014), autor: redakce
MF DNES – Festival KoresponDance: Polívková: Umím být nenápadná (30. 6. 2014), autor: Jiří
Bárta
Žďárský průvodce – Pozvánka na Tančící kola: Festival KoresponDance 2014 (1. 7. 2014),
autor: redakce
Žďárský deník – KoresponDance zve na cyklistickou akrobacii (3. 7. 2014), autor: Ondřej Švára
MF DNES – Roztančil bagr i kola. A co zvířata? (7. 7. 2014), autor: Jiří Bárta

Internet



www.tanecniaktuality.cz – Na festivalu KoresponDance se v červenci roztančí kola (20. 5.
2014)
www. region-vysocina.cz – Loni tančil bagr, letos budou tančit kola (30. 5. 2014)



www.zdarskypruvodce.cz – Pozvánka na festival KoresponDance (1. 6. 2014)






www.kudyznudy.cz – Festival KoresponDance 2014 (18. 6. 2014)
www.mepass.cz – Festival KoresponDance Žďár nad Sázavou 2014 (19. 6. 2014)
www. tanecnizona.cz – Festival KoresponDance (22. 6. 2014)
www.divadlo.cz – Festival KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou zahájí tančící kola (24. 6.
2014)
www.czechdanceinfo.cz – Festival KoresponDance (24. 6. 2014)
www.dkzdar.cz – Loni tančil bagr, letos budou tančit kola (25. 6. 2014)














www. jihlava.idnes.cz – Po roztančeném bagru letos festival ve Žďáru opanují kola (2. 7.
2014)
www. zdarsky.denik.cz – KoresponDance zve na cyklistickou akrobacii (3. 7. 2014)
www.vysocina-news.cz – KoresponDance o víkendu rozpohybuje Žďár nad Sázavou (3. 7.
2014)
www.vysocina.5plus2.cz –Tanečnice nejsem, to bych urážela tanečníky, říká Anna Polívková
(3. 7. 2014)
www.tanecvpardubicich.cz – Festival KoresponDance 2014 (4. 7. 2014)
www.sdhzdar2.cz – Mezinárodní festival tance a pohybového divadla KoresponDance 2014
(5. 7. 2014)
www.operaplus.cz – Žďár nad Sázavou žil baletem, tancem, divadlem i hudbou (5. 7. 2014)
www. jihlava.idnes.cz – Roztančil bagr i kola. Příští rok nejspíš Francouz rozpohybuje i
zvířata (7. 7. 2014)
www.tanecniaktuality.cz –KoresponDance se stává očekávanou součástí žďárského léta (7. 7.
2014)

Televize


TV Vysočina – Kultura Žďársko (12. 6. 2014) – Taneční festival Korespon Dance opět
překvapuje (rozhovor s Dominiquem Boivinem a Pierrem Nadaud), autor: Kateřina Omesová

Žďár nad Sázavou - V loňském roce nabídl festival strhující podívanou, ani letos nepřijde divák
zkrátka.
Zdroj: http://televizevysocina.cz/kultura/ostatni/item/725-tanecni-festival-korespondence-opetprekvapuje-divaci-budou-potrebovat-kolo



TV Vysočina – Kultura Žďársko (19. 6. 2014) – Příprava festivalu KoresponDance jde do finále
(rozhovor s Marií Kinsky a Pacem Decinou), autor: Kateřina Omesová

Zdroj: http://televizevysocina.cz/kultura/ostatni/item/733-priprava-festivalu-korespondence-jdedo-finale
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Český rozhlas Vysočina – Tandem – rozhovor s Marií Kinsky (4. 7. 2014), autor: Tamara
Pecková

Marie Kinsky: Všichni mi říkali, ať neblbnu, když jsem stěhovala
KoresponDance do Žďáru nad Sázavou

Hraběnka Marie Kinsky s moderátorkou Tamarou PeckovouFoto: Milan Kopecký
Marie Kinsky se rozhodla taneční festival, který probíhal v Praze a v Brně, po čtyřech úspěšných
ročnících přestěhovat do Žďáru nad Sázavou. Dala slovo a dodržela ho. Na loňském prvním ročníku ve
Žďáře napočítali 1000 návštěvníků. „To není špatné, že?“ ptala se v Tandemu Tamary Peckové.
„Těšte se na hodně nabitý program. Na jednodenním festivalu bude k vidění jedenáct představení. A
když budete mít chuť, stihnete je všechny. Akce, které trvají dvacet minut, vystřídá představení
trvající dvě a půl hodiny. Všechna jsou multižánrová, není to čisté divadlo, není to čistý tanec, najdete
i prvky nového cirkusu,“ zve na žďárský zámek, na festival KoresponDance Marie Kinsky.
Celý program začne ale na druhém konci města, na Farských humnech. „To bude velké překvapení.
Uvidíte, co se vše se dá dělat s koly. To jsou hodně talentovaní místní lidi, kteří na tom kole budou
tancovat. Postupně se budeme přesouvat po cyklistické stezce až na Pilskou nádrž, kde se bude
otevírat volnočasový areál,“ zve trochu tajemně na KoresponDance paní Kinsky.
Představení na střeše garáže
Cestou z parku na Farských humnech na Pilskou nádrž uvidí lidé, kteří mohou jít pěšky, ale také jet na
kolech, hned několik představení. Jedna zastávka bude za Domem kultury, ve scénu se promění garáž
za zimním stadionem, tančit se bude také na fotbalovém stadionu. Na projížďce se podílí dvacet
performerů z různých koutů České republiky i ze světa.
„Krátká představení na různých místech. Je to pro žďárské, aby vnímali místa, která dobře znají,
trošku jinak. Není to nutné, ale je lepší na Farská humna přijet na kole,“ radí Marie Kinsky.
Letos poprvé také proběhl příměstský tábor KoresponDance. Přihlásilo se 35 dětí. Zaměřen byl na
divadlo, tanec a hudbu. „Je to radost. Nejsme tolik známí ve Žďáře. Bylo to ve spolupráci se žďárskou
hudební školou. Všichni zkoušeli všechno, hudbu, divadlo i tanec. Děti viděly, jak pracují
profesionálové. Výsledek jejich týdenní práce návštěvníci festivalu také uvidí. V 15 hodin. A o čem
bude? Nechte se překvapit,“ směje se Marie Kinsky.
Muzeum nové generace začneme stavět v polovině července
Paní Marie Kinsky se celý život pohybuje mezi tanečníky, sama ještě před čtyřmi lety tančila, je
taneční pedagožka, se spoustou účinkujících se zná osobně. „16 let působím v České republice,

založila jsem Centrum choreografického rozvoje, díky tomu se tanečníky do Žďáru nad Sázavou daří
dostat.“
Rodina Kinských ke Žďáru nad Sázavou patří. Paní Marie si přeje, aby místní byli pyšní na své město
tak jako ona. Se svým mužem Constantinem proto už v polovině července začnou budovat Muzeum
nové generace.
„Chceme, aby návštěvník rozuměl tomu, kde je. Žďárská historie je hodně zajímavá, hodně bohatá.
Aby porozuměli, co je Žďár, co je to za místo. Není to malé město. Od 13. století to bylo taky centrum
Evropy. Vše, co se ve Žďáru dělalo, bylo ve spolupráci a komunikaci s celou Evropou. To není malé
město,“ zve do vznikajícího Muzea nové generace jeho zakladatelka Marie Kinsky.
Zdroj: http://www.rozhlas.cz/vysocina/tandem/_zprava/marie-kinsky-vsichni-mi-rikali-atneblbnu-kdyz-jsem-stehovala-korespondance-do-zdaru-nad-sazavou--1370581
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Na festivalu KoresponDance se v červenci roztančí kola

Festival KoresponDance 2014 (CZ/SK/FR/IT) proběhne 5. července ve Žďáru nad Sázavou. Loňský
první ročník Mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla KoresponDance přinesl
nezapomenutelné představení Něžný bagr. I letos díky českým a zahraničním umělcům ožije genius
loci magického barokního prostoru bývalého kláštera a zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou a
s ním celé město.
„Tanec bude rezonovat s divadlem a hudbě dá pohyb. Bude to festival plný překvapení, kde se potká
barokní zpěv se současným tancem Paca Dèciny (IT) v nádherném představení Artuš, kde město ožije
v rytmu hudebně divadelního průvodu a Tančících kol Dominiqua Boivina a Pierra Nadauda (FR). Svou
jemností a hravostí rozesmějí i dojmou Anna Polívková a Halka Třešňáková (CZ) v představení příchod
Přechod odchod, stejně jako Bára Látalová (CZ) v představení Margaretha vypravuje. V programu
festivalu nebude chybět ani představení s prvky akrobacie Tešlon a Frkl v podání Lukáše Karáska (CZ)
a Florenta Golfiera (FR). A jedinečný zážitek bezpochyby přinese i koncert barokní hudby, který
uvedeme ve spolupráci s festivalem Musica Figurata. Koncert zazní v jedné z nejvýznamnějších
Santiniho staveb, v kostele Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře,“ slibují organizátoři.
„Žďár nad Sázavou letos ožije díky doprovodnému programu festivalu KoresponDance mnohem dříve,
aby měli žďárští obyvatelé možnost nasát festivalovou atmosféru, zapojit se do příprav festivalu a stát
se jeho součástí,“ říká ředitelka Centra choreografického rozvoje SE.S.TA Marie Kinsky.

Už během května a června přijedou do zámku umělci na rezidenční tvůrčí pobyty, od poloviny června
pak dorazí italský choreograf Paco Dècina. Ten bude připravovat společně se svým kolegou
kontratenoristou Sébastianem Fournierem (FR) a s místními tanečníky, hudebníky a zpěváky tvůrčí
projekt, jehož výsledek pak budou moci diváci zhlédnout během festivalu. V plném proudu už budou
také přípravy na hudebně divadelní průvod městem a Tančící kola pod taktovkou francouzských
choreografů Dominiqua Boivina a Pierra Nadauda.
Od 30. června do 4. července se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční také první Letní umělecký
příměstský tábor zaměřený na rozvoj kreativity, otevřený všem dětem ve věku od 9 do 15 let. Tábor
povedou zkušení umělci z ČR s pedagogickou praxí Barbora Látalová (tanec), Jakub Folvarečný
(divadlo) a Tomáš Fingerland (hudba).
Festival KoresponDance letos nabídne kromě tanečních a divadelních představení nejrůznější
projekce, hudební koncerty, výstavy, komentované a volné prohlídky expozic. Festival
KoresponDance 2014 pořádá Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA pod záštitou hejtmana
Vysočiny Jiřího Běhounka a starostky Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinové.
Zdroj: SE.S.TA
Zdroj: http://www.tanecniaktuality.cz/na-festivalu-korespondance-se-v-cervenci-roztanci-kola/
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LONI TANČIL BAGR, LETOS BUDOU TANČIT KOLA!
Vloženo: 30.05.2014 15:17:37
Festival KoresponDance 2014 (CZ/SK/FR/IT) – 5. 7. ve
Žďáru nad Sázavou
Nenechte si ujít jedinečnou událost roku na Vysočině a
zarezervujte si ve svém diáři 5. července! Loňský první
ročník Mezinárodního festivalu tance a pohybového
divadla KoresponDance si budeme asi všichni pamatovat
jako ten, na němž tančil Něžný bagr. I letos díky českým
a zahraničním umělcům ožije genius loci magického
barokního prostoru bývalého kláštera a zámku Kinských
ve Žďáru nad Sázavou, i letos s vámi rozpohybujeme celé
město! Tanec bude rezonovat s divadlem a hudbě dá
pohyb.
Bude to festival plný překvapení, kde se potká barokní
zpěv se současným tancem Paca D?ciny (IT) v nádherném
představení Artuš, kde město ožije v rytmu hudebně
divadelního průvodu a TANČÍCÍCH KOL Dominiqua
Boivina a Pierra Nadauda (FR). Svou jemností a hravostí
rozesmějí i dojmou Anna Polívková a Halka Třešňáková (CZ) v představení příchod PŘECHOD odchod,
stejně jako Bára Látalová (CZ) v představení Margaretha vypravuje.
V programu festivalu nebude chybět ani představení s prvky akrobacie Tešlon a Frkl v podání Lukáše
Karáska (CZ) a Florenta Golfiera (FR). A jedinečný zážitek bezpochyby přinese i koncert barokní

hudby, který uvedeme ve spolupráci s festivalem Musica Figurata. Koncert zazní v jedné z
nejvýznamnějších Santiniho staveb, v kostele Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
„Žďár nad Sázavou letos ožije díky doprovodnému programu festivalu KoresponDance mnohem
dříve, aby měli žďárští obyvatelé možnost nasát festivalovou atmosféru, zapojit se do příprav
festivalu a stát se jeho součástí“, říká ředitelka Centra choreografického rozvoje SE.S.TA Marie
Kinsky.
Už během května a června přijedou do zámku umělci na rezidenční tvůrčí pobyty, od poloviny června
pak dorazí i vynikající italský choreograf Paco Decina. Ten bude připravovat společně se svým
kolegou kontratenoristou Sébastianem Fournierem (FR) a s místními tanečníky, hudebníky a zpěváky
tvůrčí projekt, jehož výsledek pak budou moci diváci shlédnout během festivalu. V plném proudu už
budou také přípravy na hudebně divadelní průvod městem a TANČÍCÍ KOLA pod taktovkou
francouzských choreografů Dominiqua Boivina a Pierra Nadauda. Od 30. června do 4. července se ve
Žďáru nad Sázavou uskuteční také první Letní umělecký příměstský tábor zaměřený na rozvoj
kreativity, otevřený všem dětem ve věku od 9 do 15 let. Tábor povedou zkušení umělci z ČR s
pedagogickou praxí Barbora Látalová (tanec), Jakub Folvarečný (divadlo) a Tomáš Fingerland (hudba).
Festival KoresponDance letos nabídne několik znamenitých tanečních a divadelních představení,
projekce, hudební koncerty, výstavy, komentované a volné prohlídky expozic zámku a také
interaktivní program pro děti. Festival KoresponDance 2014 pořádá Centrum choreografického
rozvoje SE.S.TA pod záštitou hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka a starostky Žďáru nad Sázavou
Dagmar Zvěřinové.
Zdroj: http://www.region-vysocina.cz/aktualita/loni-tancil-bagr-letos-budou-tancit-kola-a555
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Pozvánka na Tančící kola – Festival KoresponDance 2014

Žďár nad Sázavou/ Cyklisté a necyklisté, vezměte si 5. července svá kola a přidejte se k nám v 9h na
Farských humnech na netradiční prohlídku Žďárem nad Sázavou. Podívejte se na své město z jiného
úhlu pohledu! Nechte se provést umělci, kteří přijedou z různých koutů České republiky i ze světa.
Potkáte tu dva mistry choreografie této cykloprojížďky, Dominiqua Boivina, který tu pro vás loni
roztančil Něžný bagr, a také Pierra Nadauda.
Poetickou cykloprojížďku městem začneme v 9.00 na Farských humnech a v 11.15 dorazíme k Pilské
nádrži, kterou pro vás město Žďár nad Sázavou v tento den oficiálně otevře!
P.S. A jestli nemáte kola rádi, přijďte pěšky!
Čas a místo, kde vás překvapíme ojedinělou performancí:


9.00 Farská humna



9.35 Kulturní dům



10.05 Garáže u fotbalového stadionu



10.25 Fotbalový stadion



11.15 Pilská nádrž

Festival KoresponDance bude pokračovat od 14h30 na zámku, kde na vás bude čekat mnoho
představení, koncertů, animací, prohlídek a workshopů pro děti. Program festivalu nabídne mimo
jiné premiéru nového představení Anny Polívkové a Halky Třešňákové či úspěšné představení na
motivy krále Artuše italského choreografa Paca Dèciny. Festival poběží až do pozdních večerních
hodin a zakončí jej ve 22.00 koncert na Zelené hoře.
Do areálu zámku se však můžete přijít občerstvit už od 12.00. Těšíme se na vás!
Více informací: www.se-s-ta.cz

Zdroj: http://www.zdarskypruvodce.cz/pozvanka-na-tancici-kola-festival-korespondance-2014/
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Festival KoresponDance 2014
Festivaly
Hodnocení:
Vhodné pro dětiZa každého počasíBezbariérový přístup
Termín konání: 5. července - 5. července 2014

Loni tančil bagr, letos budou tančit kola! Nenechte si ujít jedinečnou událost roku na Vysočině a
zarezervujte si ve svém diáři 5. července!
Loňský první ročník Mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla KoresponDance si budeme
asi všichni pamatovat jako ten, na němž tančil Něžný bagr. I letos díky českým a zahraničním
umělcům ožije genius loci magického barokního prostoru bývalého kláštera a zámku Kinských ve
Žďáru nad Sázavou, i letos s vámi rozpohybujeme celé město!
Tanec bude rezonovat s divadlem a hudbě dá pohyb. Bude to festival plný překvapení, kde se potká
barokní zpěv se současným tancem Paca Dèciny (IT) v nádherném představení Artuš, kde město ožije
v rytmu poetické cykloprojížďky TANČÍCÍ KOLA Dominiqua Boivina a Pierra Nadauda (FR).
Svou jemností a hravostí rozesmějí i dojmou Anna Polívková a Halka Třešňáková (CZ) v představení
příchod PŘECHOD odchod, stejně jako Bára Látalová (CZ) v představení Margaretha vypravuje. V
programu festivalu nebude chybět ani představení s prvky akrobacie Tešlon a Frkl v podání Lukáše
Karáska (CZ) a Florenta Golfiera (FR).
A jedinečný zážitek bezpochyby přinese i koncert barokní hudby, který uvedeme ve spolupráci s
festivalem Musica Figurata. Koncert zazní v jedné z nejvýznamnějších Santiniho staveb, v kostele Sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
Festival KoresponDance letos nabídne několik znamenitých tanečních a divadelních představení,
hudební koncerty, výstavy, animace, komentované a volné prohlídky expozic zámku, spoustu dobrot
k snědku a také interaktivní program pro děti. Přijďte si užít příjemnou festivalovou atmosféru s celou
rodinou!
Cyklisté a necyklisté, vemte si 5. července svá kola a přidejte se k nám v 9h na Farských humnech na
netradiční prohlídku Žďárem nad Sázavou. Podívejte se na své město z jiného úhlu pohledu! Nechte
se provést umělci, kteří přijedou z různých koutů České republiky i ze světa.
Poetickou cykloprojížďku městem začneme v 9.00 na Farských humnech a v 11.15 dorazíme k Pilské
nádrži, kterou pro vás město Žďár nad Sázavou v tento den oficiálně otevře!
Čas a místo, kde vás překvapíme ojedinělou performancí:
9.00 Farská humna
9.35 Kulturní dům
10.05 Garáže u fotbalového stadionu
10.25 Fotbalový stadion
11.15 Pilská nádrž
Festival KoresponDance bude pokračovat od 14:30 na zámku, kde na vás bude čekat mnoho
představení, koncertů, animací, prohlídek a workshopů pro děti. Program festivalu nabídne mimo
jiné premiéru nového představení Anny Polívkové a Halky Třešňákové či úspěšné představení na
motivy krále Artuše italského choreografa Paca Dèciny. Festival poběží až do pozdních večerních
hodin a zakončí jej ve 22.00 koncert na Zelené hoře. Do areálu zámku se však můžete přijít občerstvit
už od 12.00.
Místo konání
Zámek
1/1
59102 Žďár nad Sázavou
GPS:

49,587386 15,927733
Cena: 250 Kč
Snížená cena: 150 Kč
Rodinné vstupné: 150 Kč
Poznámka:
Rodinné vstupné 150 Kč za osobu. Děti do 10 let vstup zdarma.
Časová náročnost
4,0 hodiny
Zdroj: http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Festival-KoresponDance-2014.aspx
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Festival KoresponDance Žďár nad Sázavou 5.7.2014
- tanec / hudba / divadlo / animace / výstavy / projekce / prohlídky / ateliéry
Anna Polívková, Halka Třešňáková, Lukáš Karásek, Bára Látalová, Florent Golfier, Sébastian
Umělci Fournier, Dominique Boivin, Pierre Nadaud, Paco Dècina
Mezinárodní festival tance a pohybového divadla ve Žďáru nad Sázavou KoresponDance se uskuteční
již po druhé v magickém barokním prostoru bývalého kláštera a zámku Kinských ve Žďáru nad
Sázavou.
Festival nabídne mnoho překvapení! Odstartuje v 9.00 poetickou cykloprojížďkou města a pokračovat
bude od 14.30 v zámku, kde na vás bude čekat mnoho představení, koncertů, animací, prohlídek a
workshopů pro děti.
Program festivalu nabídne mimo jiné premiéru nového představení Anny Polívkové a Halky
Třešňákové či úspěšné představení na motivy krále Artuše italského choreografa Paca Dèciny. Festival
poběží až do pozdních večerních hodin a zakončí jej ve 22.00 koncert na Zelené hoře.
Tento bohatý program stojí za Vaší návštěvu!
Své vstupenky si můžete zakoupit přímo zde na mepass.cz! (Počet vstupenek si zvolíte označeným
klíčem pod titulní fotografií). Vstup pro děti do 10 let zdarma!
(Fotografie a video bylo použito z ofic.zdroje Centra choreografického rozvoje SE.S.TA – www.se-sta.cz, facebook.com/sesta.tanec)
Video

Televize Vysočina reportáž - Taneční festival Korespondence opět překvapuje (03:04)

KoresponDance 2014 Žďár nad Sázavou - Videoupoutávka (00:56)

Zdroj: http://www.mepass.cz/akce/5991-festival-korespondance-zdar-nad-sazavou-5-72014?mesto=praha
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Festival KoresponDance

Už jste viděli tančit kola? Že ne? V tom případě si do diáře zapište neobyčejnou událost, která se
uskuteční v sobotu 5. července ve Žďáru nad Sázavou - Festival KoresponDance 2014.
Letos se již po druhé městem rozezní hudba a na místech neobvyklých to ožije pohybem, tancem a
divadlem. Mezinárodní festival opět svede na jedno místo umělce české i zahraniční, kteří slibují
mnohá překvapení. Loni to byl tančící bagr a letos kdo ví? Na Vysočině se dějí věci nevídané a
neslýchané. Souznění divadla a tance, pohybové vyjádření hudby, prolínání času a prostoru, zdánlivě
nemožného… Barokní zpěv a současný tanec Itala Paca Dèciny v představení Artuš, tanec kol pod
taktovkou francouzských umělců Dominiqua Boivina a Pierra Nadauda, prvky akrobacie Tešlon a Frkl
v podání Lukáše Karáska a Francouze Florenta Golfiera, slzy smíchu i dojetí v představení Anny
Polívkové a Halky Třeštíkové a vyprávění Báry Látalové… O čem? Nechte se překvapit.

Umělci se do žďárského zámku budou sjíždět už během května a června na rezidenční tvůrčí pobyty.
V polovině června dorazí i italský choreograf Paco Dècina, který bude připravovat společně se svým
kolegou kontratenoristou Sébastianem Fournierem a s místními tanečníky, hudebníky a zpěváky
tvůrčí projekt, jehož výsledek pak budou moci diváci zhlédnout během festivalu.
Ve spolupráci s festivalem Musica Figurata se uskuteční také koncert barokní hudby v kostele svatého
Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Další doprovodný program festivalu tvoří i Letní umělecký
příměstský tábor, který se letos uskuteční poprvé. Všechny děti ve věku od 9 do 15 let tak budou
moci rozvíjet svou kreativitu v příjemném kulturním prostředí pod vedením zkušených umělců s
pedagogickou praxí.
Více na http://www.se-s-ta.cz/cs/festival-soucasneho-tance-2014/korespondance-zdar-nadsazavou.php
Zdroj: http://www.tanecnizona.cz/2014/index.php/aktuality-tanecni-zony/item/348-festivalkorespondance
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Festival KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou zahájí Tančící kola

Poetická projížďka městem s názvem Tančící kola pod vedením francouzských choreografů Pierra
Nadauda a Dominiqua Boivina zahájí v sobotu 5. července druhý ročník festivalu pohybového
divadla, tance a hudby KoresponDance 2014 ve Žďáru nad Sázavou. Festival pro celé rodiny
nabídne desítku divadelních, hudebních a tanečních představení. Novinářům to dnes řekla Kamila
Drtilová z pořádajícího Centra choreografického rozvoje SE.S.TA.
"Cyklojízda začne v 09:00 na Farských humnech a se zastávkami u domu kultury, u zimního
a fotbalového stadionu bude zakončena u Pilské nádrže," řekla Drtilová.
Od 14:30 bude festival pokračovat na zámku představením Artuš, které je speciálně připravené pro
uvedení v historických monumentech, kostelech a zámcích. V představení se setká současný tanec
italského tanečníka a choreografa Paco Deciny s barokním zpěvem francouzského kontratenoristy
Sébastiena Fourniera.
Podoba následujícího představení Anny Polívkové a Halky Třešňákové Příchod Přechod Odchod se
podle Drtilové utváří už rok. "Obě umělkyně jsou už několik dní přímo ve Žďáru a výslednou podobu
dokončují na místě," podotkla Drtilová. Další premiérou bude představení Nebe založené na
umělecké spolupráci Deciny s místními žďárskými hudebníky, zpěváky a tanečníky. "Letošní novinkou
bude literární kavárna, kde si lidé budou moci odpočinout mezi představeními," uvedla Drtilová.
Festival uzavře noční koncert barokní hudby v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Koncert
bude součástí festivalu duchovní hudby v želivském klášteře.

Související:KoresponDance
vydáno: 24.6.2014 15:28 | autor: ČTK: bjr, kš
Zdroj: http://www.divadlo.cz/festival-korespondance-ve-zdaru-nad-sazavou-zahaji
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Festival KoresponDance
5/7/2014
Festival KoresponDance letos nabídne několik znamenitých tanečních a divadelních představení,
projekce, hudební koncerty, výstavy, komentované a volné prohlídky expozic zámku a také
interaktivní program pro děti.
Termín: 5. 7. 2014
Místo: Žďár nad Sázavou

Bude to festival plný překvapení, kde se potká barokní zpěv se současným tancem Paca Dèciny
(IT/FR) v nádherném představení Artuš, kde město ožije v rytmu TANČÍCÍCH KOL Dominiqua Boivina
(FR) a Pierra Nadauda (FR). Svou jemností a hravostí rozesmějí i dojmou Anna Polívková a Halka
Třešňáková (CZ) v představení příchod PŘECHOD odchod, stejně jako Bára Látalová (CZ) v
představení Margaretha vypravuje.
V programu festivalu nebude chybět ani představení s prvky akrobacie Tešlon a Frkl v podání Lukáše
Karáska (CZ) a Florenta Golfiera (FR). A jedinečný zážitek bezpochyby přinese i koncert barokní
hudby, který uvedeme ve spolupráci s festivalem Musica Figurata. Koncert zazní v jedné z
nejvýznamnějších Santiniho staveb, v kostele Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
5.7.2014 / Žďár nad Sázavou
Zdroj: http://www.czechdance.info/cs/kalendar/festival-korespondance/
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Festival KoresponDance 2014 (CZ/SK/FR/IT)

Tisková zpráva: Loni tančil bagr, letos budou tančit kola!
Festival KoresponDance 2014 (CZ/SK/FR/IT) – 5. 7. ve Žďáru nad Sázavou
Praha/Žďár nad Sázavou, 20. 6. 2014 - Nenechte si ujít jedinečnou událost roku na Vysočině a
zarezervujte si ve svém diáři 5. července! Loňský první ročník Mezinárodního festivalu tance a
pohybového divadla KoresponDance si budeme asi všichni pamatovat jako ten, na němž tančil Něžný
bagr. I letos díky českým a zahraničním umělcům ožije genius loci magického barokního prostoru
bývalého kláštera a zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou, i letos s vámi rozpohybujeme celé město!
Tanec bude rezonovat s divadlem a hudbě dá pohyb.
Festival doslova odstartuje v 9.00 na Farských humnech poetickou cykloprojížďkou Žďárem nad
Sázavou pod taktovkou francouzských choreografů Pierra Nadauda a Dominiqua Boivina, který ve
Žďáru loni roztančil Něžný bagr.
„Vezměte svá kola, přidejte se k Tančícím kolům a nechte se překvapit na pěti různých zastaveních
ojedinělými performancemi, které pro vás připraví umělci z různých koutů České republiky i ze světa.
A jestli nejezdíte rádi na kole, přijďte pěšky“, vzkazuje umělecká ředitelka festivalu a současně
ředitelka Centra choreografického rozvoje SE.S.TA Marie Kinsky.
Festival KoresponDance bude pokračovat od 14.30 na zámku, kde se v nádherném představení Artuš
setká barokní zpěv Sébastiena Fourniera (FR) se současným tancem Paca Deciny (IT), kde vás svou
jemností a hravostí rozesmějí i dojmou Anna Polívková a Halka Třešňáková (CZ) v PREMIÉŘE
představení příchod PŘECHOD odchod, stejně jako Bára Látalová (CZ) v představení Margaretha
vypravuje.
V programu festivalu nebude chybět ani představení s prvky akrobacie Tešlon a Frkl v podání Lukáše
Karáska (CZ) a Florenta Golfiera (FR). A jedinečný zážitek bezpochyby přinese i koncert barokní
hudby, který uvedeme ve spolupráci s festivalem Musica Figurata. Koncert zazní v jedné z
nejvýznamnějších Santiniho staveb, v kostele Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve 22.00.
Žďár nad Sázavou letos ožije díky doprovodnému programu festivalu KoresponDance mnohem dříve,
aby měli žďárští obyvatelé možnost nasát festivalovou atmosféru, zapojit se do příprav festivalu a

stát se jeho součástí.
V průběhu června se do Žďáru sjíždějí umělci na rezidenční tvůrčí pobyty. V polovině června již dorazil
vynikající italský choreograf Paco Decina. Ten bude připravovat, společně se svým kolegou
kontratenoristou Sébastianem Fournierem a s místními tanečníky, hudebníky a zpěváky, tvůrčí
projekt Nebe, jehož výsledek pak budou moci diváci shlédnout v rámci doprovodného programu
festivalu.
Své představení v tuto chvíli dokončují ve Žďáru nad Sázavou i Anna Polívková a Halka Třešňáková. A
koncem června už budou v plném proudu také přípravy na poetickou cykloprojížďku města Tančící
kola.
Od 30. června do 4. července se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční také první Letní umělecký
příměstský tábor zaměřený na rozvoj kreativity, otevřený všem dětem ve věku od 9 do 15 let. Tábor
povedou zkušení umělci z ČR s pedagogickou praxí Barbora Látalová (tanec), Jakub Folvarečný
(divadlo) a Tomáš Fingerland (hudba).
Festival KoresponDance letos nabídne několik znamenitých tanečních a divadelních představení,
hudební koncerty, výstavy, animace, komentované a volné prohlídky expozic zámku, spoustu dobrot
k snědku a také interaktivní program pro děti. Přijďte si užít příjemnou festivalovou atmosféru s celou
rodinou!
Festival KoresponDance 2014 pořádá Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA pod záštitou
hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka a starostky Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinové.
Zdroj: http://www.dkzdar.cz/node/193
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Po roztančeném bagru letos festival ve Žďáru opanují kola
2. července 2014 6:55
Díky českým a zahraničním tanečníkům, hercům a zpěvákům ožije genius loci zámku Kinských. I letos
umělci rozpohybují celý Žďár, organizátoři slibují festival plný překvapení.

Další 3 fotografie v galerii
Philippe Priasso loni při festivalu KoresponDance zatančil duet s bagrem, několikrát se při tom ocitl
nad hlavami diváků. Letos budou při mezinárodním festivalu tančit kola i Artuš, premiéru nového
představení chystá Anna Polívková. | foto: Jiří Bárta, 5plus2.cz
Loni návštěvníky žďárského festivalu KoresponDance nadchl milostný duet tanečníka s bagrem, se
kterým francouzští umělci objeli celý svět.

Dechberoucí kreace i v osmimetrové výšce nad zemí letos vystřídají jiné kousky. Místo bagru budou
již tento týden v sobotu tančit kola.
Fotogalerie

Zobrazit fotogalerii
Mezinárodní festival divadla, tance a hudby se koná už pošesté, ale teprve podruhé zavítá do Žďáru
nad Sázavou.
Program nabitého dne odstartuje už v 9 hodin v parku na Farských humnech poetickou projížďkou
Tančící kola pod taktovkou francouzských choreografů Pierra Nadauda a Dominiqua Boivina. Právě on
loni přivezl show Něžný bagr.
Následně se umělci i s diváky na kolech i pěšími dají do pohybu. Trasu naplánovali po cyklistické
stezce od Farských humen až k Pilské nádrži.
„Vezměte svá kola, přidejte se k Tančícím kolům a nechte se překvapit ojedinělými performancemi,“
láká na netradiční představení umělecká ředitelka festivalu a současně ředitelka Centra
choreografického rozvoje SE. S. TA Marie Kinsky.
Až umělci na kolech dotančí k Pilské nádrži, otevřou představením po jedenácté hodině amfiteátr,
který je součástí velkého volnočasového areálu.
Informace pro návštěvníky festivalu
 Kolik budou stát vstupenky Základní vstupné: 250 Kč Studenti, důchodci,
rodiny (za osobu) 150 Kč Děti do 10 let vstup zdarma
 Kde je předprodej lístků Již od 20. června je možné vstupenky kupovat v
ITC – Informačním a turistickém centru Zámek ve Žďáře nad Sázavou. Online předprodej naleznete na www.mepass.cz.

Celý areál se otevře právě 5. července.Jedna zastávka bude za Domem kultury, pak lidé uvidí duet na
netradičním jevišti, kterým bude garáž za zimním stadionem, dalším místem bude fotbalový stadion.
Na projížďce se bude podílet dvacet performerů z různých koutů České republiky i ze světa.
Odpolední program festivalu začne ve 14.30 v areálu zámku Kinských. Návštěvníci se mohou těšit na
mnoho premiér.
Herečka a tanečnice Anna Polívková, která zazářila v šesté sérii StarDance, připravuje premiérové
představení příchod PŘECHOD odchod s Halkou Třešňákovou.
„Hledají úplně nový umělecký směr. Obě se představí tak, jak je diváci ještě neznají. Možná je ten
směr méně klaunský, ale hodně humorný a citlivý,“ říká Kinsky.
Nechybí Tešlon, Frkl ani Artuš
V programu festivalu nebude chybět ani představení s prvky akrobacie Tešlon a Frkl v podání Lukáše
Karáska a Florenta Golfiera. Hodně prostoru dostane italský tanečník Paco Decina.
Už týden nacvičuje představení Nebe se žďárskými tanečníky a pěveckými sbory Žďáráček a Fons.
„Bude to velké překvapení pro všechny,“ říká tajuplně Decina.

Navíc se představí jako Artuš za doprovodu kontratenoristy Sébastiena Fourniera. „Představení
vzniklo na základě legendy o králi Artušovi. Je to spojení jednoho těla a jednoho hlasu, prolíná
klasickou i současnou hudbu, vystupujeme speciálně v historických památkách,“ popisuje tanečník.
Návštěvníci se mohou těšit na pestrý doprovodný program. „Otevřeme literární kavárnu, kde si
návštěvníci budou moci odpočinout mezi představeními. Hasiči připraví koutek pro děti se skákacím
hradem, pro děti bude přichystaná i taneční dílna a další překvapení,“ doplňuje Kamila Drtilová z
organizačního týmu festivalu.
Žádné z dětí si určitě nenechá ujít představení s neotřelým názvem Cirkus Prdítko. Některá
představení se kvůli omezené kapacitě během odpoledne dokonce zopakují.
Mezi představeními mohou lidé zhlédnout také prezentaci Muzea nové generace, které vznikne
rekonstrukcí někdejší hospodářské části areálu. „V půlce července začneme stavět, příští rok chceme
otevřít,“ uvedla Marie Kinsky.
Celý den zakončí noční koncert barokní hudby Musica cum gaudio v kostele na Zelené hoře. Ten bude
otevřený během dne také ke komentovaným prohlídkám.
Autor: Jiří Bárta
Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/festival-korespondance-ve-zdare-po-bagru-nabidne-tancici-kola-ptt/jihlava-zpravy.aspx?c=A140630_2078375_jihlava-zpravy_mkk
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KoresponDance zve na cyklistickou akrobacii

Program Mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla neoficiálně začal již s Letním uměleckým táborem pro děti. Svůj tanlent objevují ve třech kategoriích tanci, divadlu a hudbě. Autor: René
Rámiš
3.7.2014
Žďár nad Sázavou - Velmi neobvyklé cyklistické akce budou svědky lidé v okresním městě. V sobotu
od devíti hodin odstartuje v parku na Farských humnech akrobatická show mistrů choreografů pod
vedením umělců Dominiqua Boivina a Pierra Nadauda.
Cyklisté se svými akrobatickými „kočičinami" protančí téměř celým městem. „Poetickou
cykloprojížďkou dorazíme ve čtvrt na dvanáct až k Pilské nádrži, kde pro Žďárany oficiálně otevřeme
nové volnočasové centrum," konstatovala mluvčí projektu Kamila Drtilová. Cykloprojížďky se mohou
lidé sami zúčastnit, ať už si vezmou kola, nebo půjdou pěšky. Trasa bude mít včetně startu a cíle pět
zastávek. „Z Farských humen se přesuneme ke kulturnímu domu, poté ke garážím u fotbalového
stadionu, dále k samotnému stadionu a skončíme u Pilské nádrže," dodala Kamila Drtilová.
Ožijí i památky
Akrobacií na kolech odstartuje v sobotu dlouho očekávaný festival KoresponDance 2014. Oficiální
zahájení je naplánováno na 14.30 v areálu žďárského zámku. V doprovodném programu se lidé
mohou těšit například na volnou prohlídku Muzea knihy, komentovanou prohlídku zámecké baziliky,
kostela na Zelené hoře či expozice Umění baroka. Zároveň se představí děti, které se před festivalem
zúčastnily uměleckých kroužků a budou prezentovat, co se v nich naučily.
Program uměleckých kroužků začal koncem června a je novinkou festivalu. Má jej zpestřit ještě před
samotným začátkem. „Díky doprovodnému programu festival KoresponDance ožil mnohem dříve,
aby měli žďárští obyvatelé možnost nasát festivalovou atmosféru, zapojit se osobně do příprav a stát
se jeho součástí," dodala Drtilová.
Tábor pokračuje až do zítřka a je rozdělen do tří skupin, z nichž se jedna věnuje tanci, druhá divadlu a
třetí hudbě. Zastřešujícím tématem práce je pro všechny skupiny improvizace. Tábor vedou zkušení

čeští umělci s pedagogickou praxí, kterým asistují pedagogové ze Základní umělecké školy Františka
Drdly ve Žďáře nad Sázavou.
-----------------Program
Zastávky cyklistické vyjížďky konané v sobotu 5. 7.:
9.00 Farská humna
9.35 kulturní dům
10.05 garáže u fotbalového stadionu
10.25 fotbalový stadion
11.15 Pilská nádrž
Vybrané akce z programu festivalu KoresponDance:
9.0011.30 Tančící kola, Farská humna Pilská nádrž:
13.0018.00 Volná prohlídka Muzea knihy
13.30 Prezentace výsledků dětí z uměleckého tábora
13.30 Komentovaná prohlídka Zelené hory
14.30 Zahájení festivalu, zámek
15.00 Tešlon a Frkl: Lukáš Karásek, Florent Golfier
15.00 příchod PŘECHOD odchod: Anna Polívková, Halka Třešňáková
15.15 Margaretha vypravuje: Bára Látalová
15.30 Koncert FONS
16.00 Komentovaná prohlídka baziliky a expozice
16.30 Nebe: Paco Dècina
17.00 Cirkus Prdítko: Jakub
18.00 Tanečně-pohybová dílnapro děti
20.00 Artuš: Paco Dècina, Sébastien Fournier
22.00 Koncert barokní hudby: Musica cum gaudio
Autor: Redakce
Zdroj: http://zdarsky.denik.cz/kultura_region/korespondance-zve-na-cyklistickou-akrobacii20140703.html
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KoresponDance o víkendu rozpohybuje Žďár nad Sázavou
3.7.2014 06:38 Milan Pilař Rubrika: Festivaly na Vysočině

Druhý ročník Mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla KoresponDance se uskuteční 5.
července ve Žďáru nad Sázavou.
„Loňský festival si budeme asi všichni pamatovat jako ten, na němž tančil Něžný bagr. I letos díky
českým a zahraničním umělcům ožije genius loci magického barokního prostoru bývalého kláštera a
zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou, i letos rozpohybujeme celé město. Tanec bude rezonovat s
divadlem a hudbě dá pohyb.
Festival nabídne několik znamenitých tanečních a divadelních představení, hudební koncerty,
výstavy, komentované a volné prohlídky expozic zámku a také interaktivní program pro děti plný
zábavy,“ popisuje Marie Kinsky, ředitelka Centra choreografického centra SE.S.TA.
Zdroj: http://www.vysocina-news.cz/clanek/korespondance-o-vikendu-rozpohybuje-zdar-nadsazavou/
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Tanečnice nejsem, to bych urážela tanečníky, říká Anna Polívková
3. července 2014 10:58
„Můžeme se s vámi vyfotit?“ volala Anna Polívková na třetím nádvoří žďárského zámku na dělníky. Ti
na sebe nevěřícně koukali... Právě lešení se ukázalo jako to správné prostředí, když herečka s kolegyní
Halkou Třešňákovou vymýšlela, co s prknem předvedou před objektivem. Zámek Kinských už je plný
herců, tanečníků a hudebníků, v sobotu se všichni předvedou při festivalu KoresponDance.

Dalších 5 fotografií v galerii
Anna Polívková v létě jezdí hlavně po festivalech. Ve Žďáře vystoupila i loni. | foto: Jiří Bárta,
5plus2.cz

Obě herečky zkoušejí své nové představení přímo ve Žďáře už od minulého týdne. „Popularita je fajn
v tom, že může přivést do divadla lidi, kteří často uvidí něco jiného, než na co jsou zvyklí. Pak jsou
překvapení a mají radost,“ říká Polívková, kterou kromě divadelních a filmových rolí proslavilo
vítězství v šesté řadě StarDance, k němuž se protančila s Michalem Kurtišem. Přes léto se dcera
slavných rodičů stává potulnou festivalovou herečkou.
Fotogalerie

Zobrazit fotogalerii
Loni jste na festivalu KoresponDance společně s Halkou Třešňákovou zahrála Výživné divadelní
gaspacho. Teď připravujete představení s názvem příchod PŘECHOD odchod. O co půjde?
Původně jsme uvažovaly o názvu Walk in progress a možná se k němu nakonec vrátíme. Vzniklo to
tak, že jsme byly na krásném workshopu u Marie Kinsky (ředitelka festivalu KoresponDance - pozn.
red.), která v Praze pořádá koučink choreografů. To je ohromně příjemné. Přijdete se střípkem
nápadu, něčím rozpracovaným nebo třeba s něčím, co už hrajete - a není to úplně ono. Tam jsou na
návštěvě úžasní choreografové, třeba Dominic Boivin, který bude i tady ve Žďáře. Jsou trpěliví a
jemně směrují práci, dávají rady, jsou inspirativní.
Jak jste se dala dohromady s Halkou Třešňákovou?
Halka mě kdysi učila na HAMU (Hudební a taneční fakulta AMU - pozn. red.), byla to moje profesorka
pohybu. Vídaly jsme se i na festivalech a pak jsme si řekly, že spolu začneme pracovat. Máme sice
hodně jiné dráhy, ale v pohybu máme podobný zájem a autorské zkušenosti, to je výhoda. Jelikož
jsme byly léta v herecké profesi, řekly jsme si, že se osvěžíme a začaly jsme hledat neutralitu v chůzi s
tím, že nebudeme používat manýry, jaké opakujeme na jevišti. Přihlásily jsme se na workshop, čekaly
jsme, že nám řeknou, ať to zkusíme za rok. Ale oni byli nadšení, francouzské prostředí dává možnost
experimentovat.

Jak dlouho už autorské představení připravujete?
Děláme na tom s přestávkami asi dva roky, takže všehovšudy dva měsíce, vracíme se k tomu vždycky
jiným způsobem. Z jednoduchého zárodku se vyvinulo něco ohromně zajímavého. Baví nás si hrát. Je
to abstraktní, ale hned pochopitelné. Je tam hodně konkrétních věcí, které se dějí mezi námi. Je to
sice práce, ale zároveň ohromné osvěžení, pracujeme hodně fyzicky a nejsou v tom žádná slova. Je to
o tom, že se dvě herečky rozhodly udělat taneční představení a během něj se začnou dít věci, které
neočekávaly. Ale to nesmí dát najevo, protože už hrají představení.
Takže při hře nepromluvíte ani slovo?
Ano. Ale je to pořád divadlo, není to ani pantomima, ani tanec. Hodně se pohybujeme na rozhraní
divadla a tance i při další spolupráci.
Při fotografování jste pózovaly s prknem. Jakou roli hraje ve vašem příběhu?
Prkno je element, který přijde ve chvíli, kdy už to nejde dál a příliš jsme rozvázaly původní záměr.
Takže vstoupí do hry jako třetí. Brání nám dělat věci jako předtím, protože se s prknem jinak
pohybujeme, nemáme takovou svobodu, můžeme se o něj poprat nebo hádat. Na divadle je vždycky
dobré liché číslo, to uvidíte.
Jak dlouho hru zkoušíte ve Žďáře?
Zkoušíme čtyři dny přerušovaně, protože jsme každá měla ještě svoje povinnosti. Halka hrála krásné
představení Dechovka v Hradci Králové, to je čisté divadlo. Budeme zkoušet ještě celý týden
(rozhovor vznikal minulý pátek, pozn. red.), chodíme do sokolovny, vracíme se na oběd, večer si dáme
další zkoušku. Je příjemné odjet z domova, kde mám plno malých povinností. Všem umělcům
doporučuji vyrazit někam pryč a intenzivně pracovat, soustředění je úplně jiné.
Ve festivalové pozvánce stojí, že jemností a hravostí diváky rozesmějete i dojmete.
Doufáme, že ano, i když trošku předjímáme (směje se). Je to jemná práce, uvidíme, jak se přenese na
diváky.
Libovala jste si, že se ve Žďáře dobře koncentrujete na práci. Přestože vás i tady lidé poznávají a
chtějí se s vámi fotit, připadáte si anonymnější?
Párkrát už jsem o tom s někým mluvila. Třeba Halka je úžasná herečka, ale vůbec se nežene za
nějakou slávou, nesleduje televizi a média. Loni ji překvapilo, že mě lidi poznávají. Takže popularitu
jsem měla i před StarDance, i když nebyla tak intenzivní. Pořád to není v nějaké nepříjemné míře, že
by se ke mně slítávali lidé a chtěli podpisy. Rocková hvězda nejsem. A myslím si, že umím být
nenápadná, ve městě mě to nikdy neotravuje. Tím, že táta i máma byli vždycky populární, tak jsem to
měla kolem sebe a život se mi hraním ve filmu nezměnil. Je fajn být populární v České republice,
protože ať vyrazíte 250 kilometrů jakýmkoliv směrem, je po veškeré popularitě.
Rozlišujete v tomhle směru na období před a po StarDance?
Je to trošku poznat, ale není to šílený rozdíl.
Jste herečka a teď i tanečnice. Čím se cítíte být víc?
To je velký omyl, tanečnice opravdu nejsem, to bych urážela tanečníky. To je nesmírně obtížná a
nádherná profese. Můžu o sobě hrdě říci, že jsem herečka, studovala jsem na to hodně škol. Je
pravda, že hodně pracuji s tělem, ale ne v tanečním slova smyslu. Ve StarDance jsem se naučila osm
choreografií, nedá se říct, že bych uměla tančit waltz, sambu nebo cha-chu. Byla to nádherná životní
epizoda. Ráda se hodně pohybuji, ale už ani nemám věk, abych se tanečnicí stala. V každém pohybu
mě zajímá smysl a příběh. Zkoumat realitu skrz pohyby.



Anna Polívková
dcera Evelíny Steimarové a Bolka Polívky, pokračovatelka slavného hereckého rodu
Budilů



vystudovala pražskou konzervatoř, navštěvovala katedru nonverbálního divadla při
HAMU pod vedením Ctibora Turby



hodně jí dalo studium Mezinárodní školy pohybového divadla Jacquese Lecoqa



ve filmu se naposledy objevila v Dědictví 2, hrála v Účastnicích zájezdu nebo v Boleru



společně s otcem hraje představení DNA, dostala roli v Hřebejkově seriálu Až po uši,
který odvysílá HBO



loni na podzim zazářila s Michalem Kurtišem v šesté řadě StarDance
Nicméně nedávno jste získala v Londýně ocenění ještě za účast ve StarDance, mezinárodní porota
ocenila vaše tango s Michalem Kurtišem.
Nebyli jsme tam osobně, byli jsme v předvýběru na nejlepší tance roku, bylo to takové expo k téhle
soutěži. Dokonce jsme vyhráli. I když mám pocit, že už je to dávno, byla to nádherná životní epizoda.
Ale ještě nedávno mi někdo gratuloval k vítězství. Bylo to hezké.
Ředitelka festivalu KoresponDance Marie Kinsky se hrdě hlásí k tomu, že je vaší bývalou učitelkou.
Jak dlouho už spolupracujete?
Marie Kinsky je kamarádka mojí sestry Venduly Prager ještě z Paříže, která u nás založila školu á la
Jacques Lecoq a dělala jeho pařížskou školu pohybového divadla. Byla jsem na konzervatoři, pak na
HAMU. A když Ctibor Turba odešel ze školy, byla jsem celkově zklamaná a odhodlávala jsem se, že
nebudu vůbec dělat divadlo. Ale byla jsem na workshopu, který dělala moje sestra právě s Marií
Kinsky.
Dostala jste pak znovu chuť do práce?
Zaujalo mě to a po dvouměsíční krizi znovu nakoplo. Marie Kinsky mi řekla, ať jdu na školu Jacquese
Lecoqa, že to je přesně pro mě. Lecoq se čtyřicet let věnoval tomu, jak učit divadlo, je to úžasně
vymyšlené. To mě nastartovalo. Marie je úžasná elegantní dáma, mám k ní velkou důvěru,
potkáváme se během profesního života. Měla jsem třeba období, kdy jsme si chtěla odpočinout od
divadla, dokonce jsem prodávala v obchodě a hrozně mě to bavilo. Potkala jsem Halku a pár týdnů
poté Marii, která mě přesvědčila, ať jdu na koučink choreografů. Takže se vždycky zjeví jako nějaká
panenka Maria a nasměruje mě. Teprve loni jsem pochopila, že je hraběnka, došlo mi to až v zámku
Kinských (směje se). Má v sobě eleganci, to k hraběnce úplně pasuje.
Naposledy jste hrála ve dvojce Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Co chystáte dál?
Nazkoušela jsem představení s tátou, měli jsme premiéru 18. června. Jmenuje se to DNA, to mě moc
baví. Co nevidět by měl být venku seriál, který točil pro HBO pan Hřebejk, jmenuje se Až po uši.
Krásná zkušenost se skvělými herci. Ptal jste se na film, ale víc se teď věnuji divadlu. Divadlo je hlavní,
občas přijde nějaká nabídka, ale není to tak, že bych se jimi mohla přehrabovat. Popularita je fajn
v tom, že pak může přivést lidi do divadla, často vidí něco jiného, než jsou zvyklí, jsou překvapení a
mají radost. Teď mám naplánované volnější období, těším se na něj. S tátou budeme na Colours of
Ostrava, mám představení na Václaváku, v Náměšti nad Oslavou s kapelou.
Autor: Jiří Bárta
Zdroj: http://vysocina.5plus2.cz/anna-polivkova-na-festivalu-korespondance-fju-/zdar-nadsazavou.aspx?c=A140702_232146_ppd-zdar-nad-sazavou_p2bar
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FESTIVAL KORESPONDANCE 2014

Festival KoresponDance 2014

Nenechte si ujít jedinečnou událost.
Tam kde loni tančil Něžný bagr, budou letos tančit kola.
Čeští i zahraniční umělci v jedinečném prostoru barokního bývalého kláštera a zamku ve Žďáru nad
Sázavou.
5.července se sejdeme ve Žďáru nad Sázavou.
Kdy: sobota 5.července od 9 do 22 hodin
Kde: zámek Žďár nad Sázavou
Cena: 150 – 250,- Kč
Pro všechny co mají rádi hudbu, tanec a divadlo.
Nenechte si ujít jedinečnou událost roku na Vysočině a zarezervujte si ve svém diáři 5. července!
Loňský první ročník Mezinárodního festivalu tance a pohybového divadla KoresponDance si budeme
asi všichni pamatovat jako ten, na němž tančil Něžný bagr. I letos díky českým a zahraničním
umělcům ožije genius loci magického barokního prostoru bývalého kláštera a zámku Kinských ve
Žďáru nad Sázavou, i letos s vámi rozpohybujeme celé město! Tanec bude rezonovat s divadlem a
hudbě dá pohyb.
Bude to festival plný překvapení, kde se potká barokní zpěv se současným tancem Paca Dèciny
(IT/FR) v nádherném představení Artuš, kde město ožije v rytmu TANČÍCÍCH KOL Dominiqua
Boivina (FR) a Pierra Nadauda (FR). Svou jemností a hravostí rozesmějí i dojmou Anna Polívková a
Halka Třešňáková (CZ) v představení příchod PŘECHOD odchod, stejně jako Bára Látalová (CZ) v
představení Margaretha vypravuje.
V programu festivalu nebude chybět ani představení s prvky akrobacie Tešlon a Frkl v podání Lukáše
Karáska (CZ) a Florenta Golfiera (FR). A jedinečný zážitek bezpochyby přinese i koncert barokní
hudby, který uvedeme ve spolupráci s festivalem Musica Figurata. Koncert zazní v jedné z
nejvýznamnějších Santiniho staveb, v kostele Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Zdroj: http://www.tanecvpardubicich.cz/ai1ec_event/festival-korespondance-2014/
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Mezinárodní festival tance a pohybového divadla KoresponDance 2014
Vloženo 5.7.2014 od Prokop Marek

Dne 5.7. 2014 proběhl v prostorách zámku Kinských mezinárodní (CZ/SK/FR/IT) festival tance a
pohybového divadla KoresponDance, naše jednotka při této příležitosti vystavila svou současnou a
historickou techniku. Naši mladí hasiči ukázali veřejnosti Štafetu dvojic, kterou si mohli děti také
vyzkoušet. Pro ostatní děti byl připraven skákací hrad.
V minulém ročníku bylo hlavní vystoupení Tanec s něžným bagrem, letošní festival se konal pod
názvem Tančící kola.
Při této příležitosti byl také poklepán základní kámen budoucího muzea a pivovaru, který byl
netradiční, paní hraběnka s panen hrabětem Kinský společně s hejtmanem Vysočiny Jiřím
Běhounkem a starostkou Ing. Dagmar Zvěřinovou „rozbíjeli asfalt”. Poté se konali různá divadelní a
pěvecká představení.
Zdroj: http://www.sdhzdar2.cz/mezinarodni-festival-tance-a-pohyboveho-divadla-korespondance2014/
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Žďár nad Sázavou žil baletem, tancem, divadlem i hudbou
5. 7. 2014 18:28 redakce, čtk
Poetická projížďka městem s názvem Tančící kola pod vedením francouzských choreografů Pierra
Nadauda a Dominiqua Boivina dnes zahájila druhý ročník festivalu pohybového divadla, tance a hudby KoresponDance 2014 ve Žďáru nad Sázavou. Potom baletem, divadlem a hudbou ožil areál zámku
Kinských. V noci festival zakončí koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
Neobvyklá cyklojízda začala ráno na Farských humnech, pokračovala pěti zastaveními s ojedinělými
performancemi aktérů festivalu a skončila u Pilské nádrže, kde se dnes otevíral veřejnosti rekreační
areál.
Odpoledne festival pokračoval na zámku představením Artuš, na němž se podíleli italský tanečník a
choreograf Paco Decina s francouzským kontratenoristou Sébastienem Fournierem. Diváky rozesmály
Anna Polívková s Halkou Třešňákovou v premiéře představení příchod PŘECHOD odchod, stejně jako
Bára Látalová v představení Margaretha vypravuje.

Další premiéru měla
na festivalu inscenace Nebe, která vznikala ve Žďáru v červnu pod vedením choreografa Deciny s
místními žďárskými hudebníky, zpěváky a tanečníky. V programu nechyběla ani představení s prvky
akrobacie Tešlon a Frkl v podání Lukáše Karáska a Francouze Florenta Golfiera.
„Loňský první ročník navštívilo kolem tisícovky lidí, letos tisíc lidí vidělo jenom cyklojízdu, odhadem
dalších šest set lidí sleduje festivalový program v areálu zámku. Návštěvnost určitě překročí tu loňskou,“ řekla umělecká ředitelka festivalu Marie Kinská.
Součástí festivalu, který pořádalo Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA Marie Kinské, byly pohybové dílny pro děti, komentované prohlídky baziliky, zámku a kostela sv. Jana Nepomuckého nebo
třeba volný vstup do Muzea knihy. Festival uzavře noční koncert barokní hudby v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře.
Zdroj: http://operaplus.cz/zdar-nad-sazavou-zil-baletem-tancem-divadlem-i-hudbou/
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Roztančil bagr i kola. Příští rok nejspíš Francouz rozpohybuje zvířata
7. července 2014
Další speciální zážitek připravil pro návštěvníky festivalu KoresponDance francouzský režisér a
choreograf Dominique Boivin. Tentokrát ve spolupráci s Pierrem Nadaudem. Loni přivezl celosvětově
úspěšné představení Něžný bagr, letos vymyslel Žďáru na míru představení Tančící kola, ve kterém
neváhal spojit troubení hornisty či zpěv kontratenoristy s umem biketrialistů.

Dalších 18 fotografií v
galerii
Představení Tančící kola zahájil na Farských humnech biketrialista Vojtěch Křiva za zvuku lesního rohu. | foto: Petr Lemberk, MAFRA
Lidé na (elektro)kolech, koloběžkách, s kočárky i pěší se sešli v sobotu dopoledne v parku na Farských
humnech.
„Strašně rád dávám dohromady věci, které nejdou lehce spojit. Vycházím z americké školy, kde je to
obvyklé. Proto dávám dohromady lidi, kteří se normálně nemohou potkat,“ řekl Boivin.
„Když jsem začal jezdit do České republiky, všiml jsem si, že tady lidé hodně využívají kola. Mnohem
více než třeba ve Francii. Bylo jasné, že kola jsou to, co může lidi oslovit,“ vysvětlil, proč zvolil právě
tohle téma.
Křiva vyměnil košili za dres
Biketrialista Vojtěch Křiva seskákal po schodech z Veselské ulice a vykroužil několik piruet. Místo
závodního dresu tentokrát oblékl bílou košili. „Byl to nezvyk, ale zajet se dá i v košili,“ usmíval se
loňský vicemistr světa a jezdec AMK Hamry.
„Představení jsem nacvičoval třikrát, spolupráce s francouzským choreografem byla naprosto
v pohodě. V závodě je to trošku něco jiného, tady šlo o to sladit pohyby s hudbou,“ líčil mladík.

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerii
Za Domem kultury si diváci užili malou ochutnávku nového představení Anny Polívkové a Halky
Třešňákové, na garážích u zimního stadionu zase akrobacii Lukáše Karáska a Florenta Golfiera. A na
hrací plochu fotbalového stadionu vyběhli další performeři. Vyplašený zajíc, který mezi nimi na pažitu
prokličkoval, rozesmál i režiséra.
Celou projížďku městem zakončila krasojízda v amfiteátru u Pilské nádrže, kde se účastníci zapojili do
slavnostního otevření volnočasového areálu. „Tančící kola byla vrcholem festivalu. Lidé mohli vidět
jiný druh představení a mohli se přidat,“ podotkla ředitelka festivalu Marie Kinsky s tím, že režisér
pracoval s profesionály i amatéry.
Diváky pobavila Polívková a nadchl Artuš
Druhá část festivalu pokračovala odpoledne přímo v zámku. Hodně diváků bylo zvědavých na
vystoupení Anny Polívkové s Halkou Třešňákovu. Organizátoři dokonce museli přidat jedno
představení, aby se dostalo na všechny zájemce.
Velký zájem byl o projekt Nebe, ve kterém pod vedením Paca Dèciny dostali prostor zpěváci ze sboru
Fons, Žďáráčku a místní tanečníci. Večer pak Dècina nadchl jako Artuš společně s kontratenoristou
Sébastienem Fournierem.
Už teď je jisté, že tradice bude pokračovat. Za rok se umělci sejdou zase na stejném místě. Kdo nebo
co zatančí tentokrát? „Ještě úplně přesně nevím. Možná zvířata. Krávy, slepice, je tady spousta
kachen a ryb, čápi, všechno, co se tady okolo dá najít,“ přemítá se smíchem Boivin.
Zbývá vyčkat, co umělci vymyslí tentokrát. „Festival už našel díky spolupráci svoje místo. Když to
dobře půjde, rádi bychom udělali KoresponDance na dva dny,“ prozradila Marie Kinsky.

Rodina Kinských má dlouhodobou vizi udělat ze svého zámku živé kulturní centrum evropské úrovně.
V sobotu symbolickým rozbitím plátu asfaltu na pivovarském dvoře začala další etapa zkulturňování.
Zchátralá hospodářská část areálu se do roka se promění v Muzeum nové generace. Lidé v něm podle
autorů najdou klíč k tomu, aby pochopili cisterciáckou i barokní éru historického areálu.
Autor: Jiří Bárta
Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/festival-korespondance-0sc-/jihlavazpravy.aspx?c=A140707_112958_jihlava-zpravy_jan
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KoresponDance se stává očekávanou součástí žďárského léta

Tak jako Praha má Tanec Praha a Brno festival Natřikrát, Žďár nad Sázavou má svůj festival
KoresponDance. To, že si ho oblíbili nejen Žďárečtí, ale rovněž ostatní z blízkého i vzdáleného okolí,
dokazovaly přeplněné sály a vysoká účast na nádvořích, kde také probíhala některá představení.
Nejen atmosféra zámku, ale i aury umělců dodávají tomuto festivalu svoje specifikum. Jak trefně
poznamenala umělecká ředitelka festivalu Marie Kinsky: „Zámky byly dříve centrem kultury a
lidového umění, KoresponDance se snaží o obnovu původní myšlenky.“
Tanec respektuje prostor, prostor se otevírá tanci a pohybu. Tichá místa ožívají, publikum se nechává
obejmout invencí a pohltit novým zážitkem.

Loni diváci viděli roztančený bagr, letos byla v hlavní roli jízdní kola. Nejenže na nich ti, kteří chtěli
představení vidět, sami jeli, ale také zhlédli téměř akrobatické kreace na těchto dopravních
prostředcích. Kdo absolvoval projížďku s tímto originálním programem, sice zmokl, ale zažil nevšední

a neopakovatelnou podívanou. Cyklo-taneční projížďkou vlastně KoresponDance začal, následovaly
tvůrčí dílny, komentované prohlídky zámku a v odpoledních hodinách také prezentace rezidenčního
projektu Paca Dèciny a tanečníků, kteří byli vybráni ke spolupráci na přípravě choreografie „na
objednávku“ umístěné na třetí nádvoří zámku. Choreografie nazvaná Nebe pracovala s otevřeným
prostorem i jemnými motivy letního dne. Tanec pro sedm tanečnic (Adéla Gabrielová, Hana
Havelková, Hana Chalupníková, Lucie Kroužilová, Marcela Patková, Barbora Procházková, Simona
Rausová) a pěvecké sbory FONS a Žďáráček. Plutí krajinou v oblacích nad hladinou průzračné řeky.
Nebe se vyznačovalo jemností a křehkostí tanečnic, velkou pokorou k tomu, co přinášejí, a poetickým
příběhem jednoho letního dne. Ačkoli zkušenosti jednotlivých tanečnic byly různé, Paco Dècina
dokázal z každé zvlášť vyloupnout to nejlepší a vytvořit sourodé a vlastně výtečné dílo. Souznění
tance a hudby se nedalo přehlédnout. Škoda jen, že zpěváci, kteří byli pohybově (chůzí a během)
zařazeni do choreografie, nebyli více poučeni o základních pravidlech pohybování se v tanečním
prostoru. Ubrali drobnými nuancemi na plynulosti a lehkosti tance. Tanečnice však dokázaly drobné
chybky zpěváků vybalancovat a přinesly divákům kvalitní zážitek.
Během dne mohli diváci také zhlédnout představení Barbory Látalové Margareta vypravuje, Jakuba
Folvarčného Cirkus Prdítko, akrobatické dílo s názvem Tešlon a Frkl z dílny Lukáše Karáska a Florenta
Golfiera nebo třeba dokonalé představení Anny Polívkové a Hany Třešňákové příchod PŘECHOD
odchod – pohybovou miniaturu, která si vystačila s chůzí a její modifikací a obyčejným dlouhým
prknem. Krok vpřed, krok vzad – vstříc novému dobrodružství, které nevíme, jak dopadne. Pohyb
přenášející humor a veselou náladu. S poctivostí nejdál dojdeš!

Závěrečným slavnostním
festivalovým představením byl hudebně-taneční duet Artuš: v hlavní roli tanečník Paco Dècina a
kontratenorista Sébastien Fournier. Představení, které se odehrálo ve výstavních prostorách mezi
barokními sochami žďárského zámku. Příběh byl inspirován legendou krále Artuše, autentičnost
příběhu vytvářela železná košile, dynamický pohyb představující boj. Oba aktéři vytvářeli dialog
klasické hudby a maximálně soustředěného tance s charakterem legendárního panovníka. Zámku tak
tímto navrátili aristokratický charakter.
Festival KoresponDance se zdá dobrým činem na dobrém místě. Doufejme, že další ročník bude
minimálně tak úspěšný jako ten letošní.
Psáno z festivalu KoresponDance 5. července 2014, Žďár nad Sázavou.
Foto: René Rámiš
Autor: Lucie Břinková
Zdroj: http://www.tanecniaktuality.cz/korespondance-se-stava-ocekavanou-soucasti-zdarskeholeta/

