
Mezinárodní centrum tance, umělecká agentura  
 

Balet Praha Junior 
Elixír 

 

 
Celovečerní program (2 jednání 40 + 35 minut) komponovaný ze 4 jednoaktových děl. Choreografie se 

mění dle aktuálního repertoáru souboru. 
 

 

 

 
Elements 
Choreografie: Gianvito Attimonelli (IT) 
Hudba/music: James Newton Howard 
Asistent: Pavla Königsmarková 

 
První choreografie letošní sezóny od mladého italského umělce Gianniho Attimonelliho využívá neoklasického i 
současného pohybového slovníku.  
Účinkující představují rozdílné elementy, přírodní živly, které se setkávají, propojují, prolínají a ocitají 
v antagonistických vztazích.  
Choreograf se výrazně inspiroval hudbou. Dílo provází velice proměnlivý hudební doprovod od lyrických pasáží až 
po dramatické forte. 

 

 
 
Musica Slovaca 
Choreografie: Pavel Šmok (CZ) 
Hudba/music: Ilja Zeljenka 
Asistent: Linda Svidró 

 
Soudobý slovenský skladatel Ilja Zelenka se zde inspiroval dvěma žatevními písněmi z Čičman a Dolného Vadičova. 
Z ducha slovenského folklóru vychází i Šmokova choreografie. Je to jakási pocta moderního baletu jednomu z jeho 
základních inspiračních zdrojů – lidovému tanci. 
 
 
Painted Rainbow 
Choreografie: Attila Egerházi (HUN) 
Hudba/music: Arvo Paart, Maurice Ravel 
Asistent: Linda Svidró 

 
„Muž sedí o samotě v tmavém pokoji bez barev a světla, je v bezvýchodné situaci – jako by končila jeho životní 
pouť. Náhle se na obloze objeví světla. Jsou to světla a barvy naděje. Někdy jsme schopni prosvětlit a probarvit 
temný den svou vlastní fantazií…“  

 
 
 



 
 
Elixír 
Choreografie: Viktor Konvalinka (CZ) 
Hudba/music: hudební koláž 
Asistent: Jan Schneider 

 
Tato choreografie je vtipná „vizuální audiokniha psaná krví“ na libreto Štěpána Benyovszkého. Tentokrát se 
ocitneme v ospalém baru na francouzském venkově, který nečekaně ožije, když hosté zjistí, že někde blízko lze 
najít klíč k elixíru věčného života. Zdejší hosté mají vlastní plány, někteří temnou minulost a i zdánlivě neškodné 
jeptišky mohou být vášnivě nebezpečné. A třeba i místní botanik toho může umět víc, než jen zalévat svoje 
kytičky. Příběh plný akce, humoru a tance na pestrou hudební koláž bude doprovázen mluveným slovem Jiřího 
Lábuse. Kdo nakonec elixír získá? A proč vůbec takový zázrak někdo ukryl, místo aby ho vypil? 

 
 
 

So in Love 
Choreografie: Attila Egerházi (HUN) 
Hudba/music: Caetano Veloso, Astor Piazzolla 
Asistent: Linda Svidró 
 
Je to všechno zvláštní sen v miniaturním světě před a za klíčovou dírkou. Realita se prolíná s fantazií, nevíme, co 
je fikce a co realita… doteky, kontakty, konflikty, otázky, intimita i společně sdílená radost - tohle všechno dokáže 
současné taneční divadlo. 
  



Mezinárodní centrum tance o. s. (producent) 

 
Balet Praha Junior:  Stvoření tance 

 

 

Jedná se o divadelní představení, připravené speciálně pro žáky základních škol a studenty středních 
škol, které motivuje mladou generaci k aktivnímu přístupu k tanci, divadlu a kultuře. Koncepčně navazuje 
na představení pro mládež známého choreografa Pavla Šmoka „Jak se dělá balet…“, kterých se odehrálo 
více jak 800 repríz.  

Samotné představení Stvoření tance je produkováno od roku 2004. Studenti a pedagogové absolvovali 
již přes 900 představení, které v 78 domácích a 17 zahraničních městech vidělo přes 260.000 žáků a 
učitelů.   

 

Scénář: 

Moderátor pořadu představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé taneční techniky a jejich 
historii (klasický, moderní, jazzový a lidový tanec, taneční sporty,…) Každá žánrová oblast je současně 
prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru tanečního souboru Baletu Praha 
Junior. Choreografie mapují nejvýznamnější období a umělecké osobnosti taneční historie od dob 
klasických romantických baletů až po tvorbu současných choreografů.  

Tímto způsobem je možné kultivovat mladé diváky, aby se v přemíře technických a čistě komerčních 
impulsů naučili vnímat hodnotná umělecká díla, resp. umělecký a výchovný potenciál současného tance 
a tanečního divadla.  

Významný výchovný efekt spočívá také v tom, že diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy, zdánlivě 
nedosažitelných kvalit, ale své vrstevníky, kteří docilují špičkových výkonů na profesionální úrovni. 
Přehled etud používaných v programu je během jedné sezóny několikrát obměněn – dle aktuálního 
repertoáru studentů konzervatoře, který studují v průběhu sezóny.  

 

!POZOR! Ačkoliv je název „Stvoření tance“ stále stejný, choreografie se mění dle aktuálního kmenového 
repertoáru souboru. 
Délka představení je 75 minut bez přestávky, předběžná cena pro žáky je 50 Kč (konečná po dohodě s 
pořadateli, pedagogický dozor vždy zdarma.) 
 

Představení mohou proběhnout ve vašem městě v následujících termínech – viz tabulka (během 
tréninkových campů TCP nebo v návaznosti na jiné uměleckých nebo odborné akce s výraznou úsporou 
za ubytování a dopravu – podrobné info sdělí produkce). 
 

 
 
Zpracovala dne 14. 05. 2020  

        Kristýna Kronovetrová DiS.  
        vedoucí produkce MCT 

 
 

Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium 
Pod Žvahovem 463, Praha 5, 150 00 
Tel. sekretariát:  (+420) 220 611 980    
mobil produkce: (+420) 608 166 055 
e-mail: produkce@m-c-t.cz 
www: https://www.m-c-t.cz/ 
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produkce – modelový ferman:  

Stvoření tance  
 

producent:   Mezinárodní centrum tance, umělecká agentura 
odborná gesce:       Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium 
záštita:         Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury  

                          a Magistrát hlavního města Praha 

 
 
Předchozí den: příjezd v 13,30 hod. + stavba scénické techniky + generálka (5 hodin) 
(případně - večerní představení v 19,30 hod. – dle objednávky) 
 
 

7,00  příjezd do divadla + warm up + zkouška + zkouška hosta - ZUŠ 
   
8,15  přestavba + regulace světel + horizonty + technická zkouška 
 

8,45   otevření hlediště – příchod diváků - škol    
 

9,00       Stvoření tance  
moderátor + choreografické etudy, fragmenty choreografií 
délka 75 minut bez přestávky  
 

10,15  konec představení + odchod diváků + úklid 
  
11,00       Stvoření tance  
                        délka 75 minut bez přestávky  

 

12,15  konec představení + odchod diváků + bourání scénické techniky 
 

12,30   bourání (1,5 hod.) + nakládka + úklid + odjezd 
 

  

Scénář – metodický a režijní záměr: 
 

1) klasický tanec  
- ukázky nejstarší scénické taneční techniky v Evropě – balet a jeho vývoj 
- variace z nejslavnějších baletů – Don Quijote, Giselle, Paguite, Bajadera  atd. 
- historie špičkové baletní techniky, romantická, tradiční a neoklasická dramaturgie 

2) moderní, resp. současný tanec 
- moderní taneční techniky a jejich aplikace v současném tanečním divadle 
- choreografie z oblasti současného tance – světový a český repertoár  

3) jazzový, resp. etnický tanec 
- jedna z dříve „exotických“ afroamerických technik, která ve 20. století zaplavila celý 

svět, scénické aplikace etnických tanečních prvků a vlivů  
4) taneční sporty, alternativní techniky, akrobacie  

step, pantomima, akrobacie, herecká výchova  
5) motivace k tělesné kultuře, fyzické kondici, kolektivním aktivitám, živé kultuře 
            informace o uměleckém školství, estetických sportech, mimoškolních aktivitách   
6) informace o studiu v konzervatoři  

vzdělávací koncepce, umělecká činnost, profil absolventa, uplatnění v praxi,   
talentové testy a další předpoklady a požadavky pro studium v TCP 

 
 



Mezinárodní centrum tance, umělecká agentura 
vzdělávací programy pro školy 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mezinárodní centrum tance, umělecká agentura 

Balet Praha Junior: Stvoření tance 

Ohlasy na představení – výběr 2019/20: 
 

„…projekt Jak se dělá tanečník zaujal díky skvělým choreografiím…“ 
  iDNES.cz   

„…pokud nastudujete další tituly, s největší radostí přizveme toto těleso k další 
spolupráci…“ 
  Mgr. Daniela Šálková, ředitelka Divadla v Dlouhé, Praha  

„…vaše představení vyvolalo v našich žácích velmi pozitivní odezvu, ocenili výbornou 
choreografii, hudbu, kostýmy a taneční výkony, projevili přání zúčastnit se podobné akce 
znovu…“ ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5 

„…neopakovatelný zážitek, který velmi obohatil naši výchovně vzdělávací práci…“ 
  V. Trnková, ředitelka MŠ, Praha 5 

„…celé představení bylo pojato jako jakýsi názorný průvodce světem tanečního umění…“ 
  Mgr. Miroslav Bouda, ředitel ZŠ Rokytnice nad Jizerou 

„…děkujeme za krásný zážitek, vaše vystoupení mělo neobyčejně kladnou odezvu…“ 
  Libuše Papírníková, výchovná poradkyně, ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5 

„.…představení nadchlo a ohromilo naše svěřence…“ 
  Petr Jabůrek – zástupce ředitele školy ZŠ Jáchymov 

„…představení bylo velmi pěkně připraveno…“ 
  Mgr. Miroslav Peer – ředitel ZŠ Karlovy Vary  

„…představení se všem žákům líbilo, zaujalo je a v jednotlivých třídách proběhlo kladné 
hodnocení…“ Mgr. R. Endrštová , ředitelka školy, ZŠ Ostrov 

„…vaše účast ve velké míře přispěla k úspěchu celého večera…“ 
  Jana Podhorná 

„…představení bylo poutavé a skvěle připravené…“ 
  Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel ZŠ Dědina, Praha 6 

„…ceníme si toho, že děti mohli vidět při tanci své vrstevníky…“ 
  Mgr. Naděžda Dvořáková, zástupce ředitele ZŠ Broumov 

„…musíme před vašimi tanečníky hluboce smeknout…“     
 Mgr. Magda Petrášková, zástupce ředitele, ZŠ Markvartice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mezinárodní centrum tance, umělecká agentura 
 

Kalkulace představení pro sezónu 2020-21 

 
 

Balet Praha Junior: 
 

 
Elixír 
 
Celovečerní program (2 jednání 40 + 35 minut) komponovaný ze 4 jednoaktových děl. 
Choreografie se mění dle aktuálního repertoáru souboru. 
Stavba jeviště: 5 hodin, bourání: 1,5 hodiny 
 

CENA:  65.000 Kč 
 

Z důvodu Koronavirové situace jsme zlevnili představení Elixír až o 
40% 

 
NOVÁ CENA: 42.250 Kč 

 
      

Stvoření tance 
 
Vzdělávací program pro školy - 75 minut bez přestávky (všední dny dopoledne) 
Komponovaný program z ukázek repertoáru lidového, klasického, současného a jazzového 
tance, akrobacie a stepu, moderátor komentuje historii scénického tanečního umění a 
specifika jednotlivých tanečních technik a inscenačních stylů. Cena pro žáky je stanovena na 
50 Kč a pedagogický dozor vždy zdarma. 
Stavba jeviště: 4 hodiny, bourání: 1 hodina 
 

CENA:  18.000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V ceně je zahrnuto: 

- honoráře umělců, techniků a řidičů, zákonné diety a cestovní pojištění 

- pronájem scénické techniky 

- kompletní stavba a bourání dekorace, světelného a zvukového scénického vybavení 
 

V ceně není zahrnuto: 

- doprava: dva mikrobusy + nákladní vozidlo techniky (3 x 9,50 Kč/km) 

- případné ubytování: 4 jednolůžkové pokoje + 2 – 3 lůžkové pokoje (10 žen + 5 mužů) 

- tantiémy za užití díla (8% z reálných tržeb) 
 

Agentura vyrobí a dodá:  

propagační a tiskové materiály (plakáty, letáky, fotografie, videopromotion, divadelní 

programy, případně další podklady na vyžádání 
 

Pořadatel zajistí:  

kompletní propagaci a marketing v regionu 

 
 
Poznámka:  
 
Agentura MCT spolupracuje s Nadací tanec a divadlo, která poskytuje grantové příspěvky MCT 
především na vzdělávací programy pro školy. V případě zařazení dvou dopoledních 
představení Stvoření tance do regionálního turné, nadace uhradí dopravu, pronájem techniky 

a tantiémy, čímž se zlevní nově – kvůli Koronavirové situaci – celková cena, 
Stvoření tance o 100 %. Vzhledem k náročnosti stavby jeviště „tanečního divadla“ je 

optimální model regionálního turné:  
 

 
 

Tři představení ve 24 hodinách: 
 

 

Elixír (19,00 hod.) 
+ 

Stvoření tance (9,00 hod. + 11,00 hod.) 
 

 
Pro získání dotace je třeba vyplnit předepsaný formulář (zašle agentura na vyžádání) s kulturní, 
sociální a demografickou specifikací regionu, identifikací pořadatele, kapacitou divadla a 
cenami vstupenek. Na základě těchto údajů nadace přidělí dotaci na vzdělávací programy a 
agentura MCT podle toho zredukuje konečnou cenu turné. 
 

 
 
 


