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Baby Balet Praha
Baby Balet Praha je školní komorní soubor sloţený z nejlepších studentů niţších ročníků
konzervatoře (3. – 5. ročník osmiletého studia). Soubor byl zaloţen v prosinci roku 2003,
od září 2008 je soubor přímo produkován školní uměleckou agenturou "Mezinárodní
centrum tance o. s.". Kmenový repertoár – nyní přes 20 tanečních děl v délce 2,5 hod. vzniká především při studiu výběrového repertoáru v předmětech klasický, moderní,
jazzový a lidový tanec a je obohacován choreografickými etudami doplňkových oblastí –
taneční sporty, step, atd. V roce 2008 byl nastudován první celovečerní dětský balet
"Tanec pralesa" - zcela ojedinělý projekt i v evropském kontextu - který dále posunuje
inscenační moţnosti souboru a schopnosti těch nejmladších interpretů - budoucích
"hvězd". V současné době má na svém repertoáru Baby Balet Praha nový rodinný balet
Vítej na světě, na motivy písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, který měl premiéru ve
Stavovském divadle, v únoru 2016.
Také hudební sloţka kmenových choreografií je velmi pestrá - od Johanna Sebastiana
Bacha po Johna Cage – takţe z kmenového repertoáru lze sestavit komponovaný
program ušitý na míru konkrétní akci nebo dramaturgickému zadání. V rámci rozsáhlé
scénické praxe se soubor účastní významných uměleckých projektů (spolupráce s
Praţskou komorní filharmonií nebo FOK), ale také zajímavých motivačních, sportovních a
společenských akcí (předtančení na významném plese, host přehlídky ZUŠ,
galapředstavení v mistrovství tanečních sportů …).
Program souboru zahrnuje přibliţně 35 představení v sezóně, včetně vzdělávacího
programu pro školy „Jak se dělá tanečník“ a dalších uměleckých projektů příslušných pro
tuto věkovou a výkonnostní kategorii. Konzervatoř TCP zde prezentuje svůj názor na
vývoj moderního uměleckého školství a na potenciál současného tanečního divadla.
Kvalitní „dětský“ soubor sloţený z úspěšných studentů profesionálního uměleckého studia
– opřený o mladické nadšení, oprávněné ambice a výjimečnou energii - můţe vytvářet
velmi zajímavou a originální dramaturgii především tam, kde z různých důvodů nemohou
působit tradiční soubory. Jeho interpreti mohou daleko účinněji, neţ nedostiţné dospělé
hvězdy, oslovit věkově příbuzného diváka a motivovat ho k aktivnímu a dlouhodobému
zájmu o tanec a divadlo, vést ho ke zdravému ţivotnímu stylu a správnému
intelektuálnímu rozvoji.
S niţšími náklady, jednoduššími produkčními a technickými podmínkami se také otevírá
cesta do menších regionálních divadel, kulturních center … dokonce přímo do školních
tělocvičen a sportovních hal. Těleso je velmi mobilní a můţe reagovat také na
společenskou a komerční objednávku zcela mimo divadelní prostory.
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Produkční a technické
podmínky
Celovečerní představení je sestaveno do dvou jednání s jednou přestávkou (cca 110
minut), program pro školy s moderátorem je koncipován jako 75 minutový blok bez
přestávky. Je moţné objednat také jednotlivé choreografie nebo jejich části dle charakteru
akce nebo dramaturgických a technických podmínek.
REPERTOÁR:
12 choreografií – jednoaktových děl z oblasti klasického baletu, moderního a jazzového
tance v délce 8 - 16 minut – viz DVD promotion
ÚČASTNÍCI:
umělecký šéf + osvětlovač + zvukař
počet tanečníků: 15
JEVIŠTĚ:
Velikost:
Povrch:
Světla:
Zvuk:

minimálně 8 x 8m (při menším prostoru redukce repertoáru), černé matné
výkryty nebo dle dohody (lze dodat vlastní horizont a šály)
baletizol (lze dodat vlastní)
před akcí je třeba zaslat plán světelné techniky, osvětlovacího pultu a
zásuvek (lze dodat vlastní kompletní světelné vybavení jeviště)
MD nebo CD – před akcí je třeba zaslat plán zvukové techniky (lze dodat
vlastní kompletní audio soupravu)

DOPRAVA:
Vlastní:
2x Ford Transit
technické vozidlo – rekvizity, kostýmy, světla, audio, baletizol
UBYTOVÁNÍ(pouze přes 120 km od Prahy nebo dle produkce turné):
3 jednolůţkové pokoje + pokoje pro 9 dívek a 6 chlapců (2 – 3 lůţkové)
ŠATNY:
Kapacita: 9 dívek + 6 chlapců + 3 vedení souboru a technika
stolky, ţidle, zrcadla, štendry na zavěšení kostýmů, koupelna + sprchy, toalety

Umělecké akce BBP jsou dotovány Nadací tanec a divadlo, která má zvláštní grantový
program pro představení v regionech ČR. Podrobné umělecké, produkční a finanční
informace o představení BBP a objednávky akcí je moţné projednat s produkcí TCP a
Mezinárodním centrem tance.

Přehled umělecké činnosti
Baby Balet Praha
Unikátní dětské umělecké těleso sloţené z vybraných studentů niţších ročníků
konzervatoře TCP ve věku 13 - 15 let.
Vítej na světě!
- premiéra 2. února 2016
- dvě jednání + jedna přestávka
- celovečerní, rodinný projekt na motivy Uhlíře a Svěráka
Jak se dělá tanečník
- vzdělávací program pro školy
- moderátor představuje ukázky klasického, lidového, současného a jazzového tance
- 75 minut bez přestávky

Balet Praha Junior
Umělecké těleso sloţené z vybraných studentů, absolventů a stáţistů konzervatoře TCP z
9 zemí Evropy a USA v juniorském věku (16 - 21 let).
Nulová gravitace
- celovečerní program sloţený z jednoaktových baletů
- 95 minut, dvě jednání + jedna přestávka
- baletní mistři a tvůrci z Belgie, Maďarska, Španělska, Švédska, USA a ČR
Stvoření tance
- vzdělávací program pro školy
- moderátor představí ukázky klasického, lidového, současného a jazzového tance
- 75 minut bez přestávky
Moz - Art
- celovečerní balet v koprodukci s baletem Jihočeského divadla
- Mirabell – choreografie: Attila Egerházi, hudba: Wolfgang Amadeus Mozart
- Six dances – choreografie: Jiří Kylián, hudba: Wolfgang Amadeus Mozart
- Premiéra: 31. ledna 2014, Divadlo Metropol, České Budějovice
-

„Jak se dělá tanečník“
Vzdělávací program „jak se dělá tanečník“ má za sebou v posledních pěti sezónách 405
repríz v 62 českých a 9 zahraničních městech. Proto jsme i v nastávající sezóně
nastudovali nový program, pro který jsme opět vytvořili umělecké, odborné i produkční
podmínky na několika praţských a mnoha regionálních jevištích.
Obě umělecká tělesa konzervatoře "Balet Praha Junior" a "Baby Balet Praha" nastudují
pro kaţdou sezónu vţdy typické ukázky klasických, moderních a jazzových choreografií
ze svého kmenového repertoáru a moderátor provede diváky všemi významnými oblastmi
tanečního divadla (diferencovaný odborný komentář pro I. a II. stupeň ZŠ a SŠ).
Program má motivovat mladého diváka a podpořit vznik náročného kulturního publika.
Kromě toho je tanec prezentován jako optimální kombinace tělesné a duševní aktivity,
která posiluje estetické vnímání, dobrý vkus a kolektivní cítění, resp. směřuje ke správné
ţivotosprávě a zdravému ţivotnímu stylu. To je v dnešní době pro školní mládeţ
mimořádně významné, protoţe vidí své velmi aktivní vrstevníky "při práci", můţe ihned
vychutnat jejich výsledky… a inspirovat se.
Představení - v délce 75 minut bez přestávky - je rozděleno do následujících odborných
bloků:
Klasický tanec
- ukázky nejstarší scénické taneční techniky v Evropě – balet a jeho vývoj
- variace z nejslavnějších baletů – Don Quijote, Giselle, Bajadéra, Coppelia…
- historie špičkové baletní techniky, romantická, tradiční a neoklasická
dramaturgie
Moderní tanec
- moderní taneční techniky a jejich aplikace v „současném“ tanečním divadle
- choreografie z oblasti současného tance – světový a český repertoár - tvůrci:
Attila Egerházi, Rui Horta, Lidia Wos, Jo Stromgren, Ramón Oller…
Jazzový tanec
- jedna z dříve „exotických“ afroamerických kultur, která ve 20. století zaplavila
celý svět
Taneční sporty, alternativní techniky
- lidový tanec, step, clogging, pantomima, akrobacie…
Hromadné objednávky škol a vzdělávacích institucí přijímá produkce TCP.

„Invaze tance do regionů“
vzdělávací projekt
Oficiální zpráva:
Projekt řeší prostřednictvím koncentrovaných uměleckých a kulturních záţitků současně
několik zásadních negativních jevů současného vzdělávání a výchovy… tanec, resp.
taneční divadlo je k tomu optimálním médiem.
Neoficiální zpráva:
Situace ve školách a mezi "teenagery" je mimořádně váţná a rychle se zhoršuje, zejména
vnímáme:
- kritický úpadek fyzické kondice, pohybových aktivit a zdravé ţivotosprávy
- neujasněný přístup k pasivnímu i aktivnímu vyuţívání kultury a umění
- nedostatek vkusu a estetických kritérií obecně… a jejich zásadní vliv na etiku
- rezignaci některých škol a pedagogů - ztrátu motivace, odvahy, odpovědnosti
TCP (vzniklo v roce 1960) má o situaci komplexní přehled - vzdělávací programy realizuje
od roku 1981, v posledních 5 letech např. absolvovalo 385 vzdělávacích programů pro
školy v 62 českých městech. Metodici centra jsou v pracovním kontaktu se 158
základními uměleckými školami, domy dětí a mládeţe a soukromými tanečními studii.
TCP pořádá periodické kurzy a semináře pro trenéry, lektory a tvůrce v této oblasti,
akreditované "další vzdělávání pedagogů" a další cílené akce… proto prosíme, abyste
naší zprávu brali "smrtelně" váţně.
Balet a scénický tanec v sobě přirozeně spojují komplexní rozvoj fyzické a psychické
sloţky osobnosti, podporují rozvoj vyhraněných individualit a současně toleranci a
kolektivní cítění, ctí svobodnou tvořivost a zároveň vyţadují preciznost a kázeň. Estetické
- a tedy i etické funkce tanečního umění jsou zcela mimořádné a nezaměnitelné. Pro
obranu před globální devastací a komercionalizací kultury je funkce tanečního umění stejně jako například v renesanci - naprosto nenahraditelná.
Věříme, ţe kolem tohoto projektu se v regionálních kulturních centrech shromáţdí zkušení
spolupracovníci - pedagogové, umělci, zastupitelé a kulturní občané, kteří pomohou s
jejich realizací a propagací. TCP je jednou z nejaktivnějších evropských uměleckovzdělávací institucí, které se takto komplexním způsobem výše uvedené problematice
věnuje, proto doufáme, ţe pro výše uvedené cíle získáme nové kvalitní partnery.
Optimální organizace turné:
1. den
19,00 hod
2. den
9,00 a 11,00 hod.

Vítej na světě
"Jak se dělá tanečník", představení pro školy

„Vítej na světě“
Takto poetický název nese nový celovečerní rodinný balet v interpretaci souboru Baby
Balet Praha, nejmladších konzervatoristů Tanečního centra Praha. Světové premiéry se
uskutečnily 2. a 5. února 2016 ve Stavovském divadle v Praze.
Autorský tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět ţivotních etap:
narození, dětství, školu, pubertu a dospělost.
Dramaturgie vyuţila mimořádně chytré a poetické texty 24 písní Zdeňka Svěráka a
Jaroslava Uhlíře, vlastně jakési mikro scénáře inspirující baletní tvůrce. Toto současné
taneční divadlo však nesměřuje pouze k dětským divákům. Nesnaţí se být ani infantilní a
podbízivé. Naopak, tanečními scénickými prostředky doplněnými projekcí, se snaţí
vyjádřit ţivotní moudrost, dramatičnost a humanismus, které jsou v textu písní obsaţeny.
Projekt tanečního divadla „Vítej na světě“ vznikl na námět Vlasty Schneiderové, ředitelky
konzervatoře Taneční centrum Praha, která přizvala ke spolupráci nejzkušenější členy
tradičního tvůrčího týmu Baby Baletu Praha Pavlu Königsmarkovou, Natálii Houskovou a
Agurtzane Pérez Olóriz. Autorem kostýmů je Roman Šolc, scénografii vytvořil Viktor
Svidró. Technickou spolupráci zajistili Vladimír Sojka a Ondřej Urban. Producentem díla je
studentská umělecká agentura Mezinárodní centrum tance.

Ohlasy na představení za
období 2006 -15
…ohlasy na představení jsou velmi příznivé a zájem škol o dopolední představení je
vyšší, neţ můţeme uspokojit…“
PhDr. Hana Ţárská, vedoucí Klubu mladého diváka
„…pokud nastudujete další tituly, s největší radostí přizveme toto těleso k další
spolupráci…“
Mgr. Daniela Šálková, ředitelka Divadla v Dlouhé, Praha
„…vaši ţáci přispěli nejen k perfektní atmosféře, ale i k vysoké úrovni našeho společného
představení…“
Mgr. art. Katarína Zacharová, ředitelka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej
v Bratislave
„...představení, které bylo nejen krásné a výchovné, ale i vysoce profesionální…“
Viera Nebylová, 1. Súkromné tanečné konzervatorium Dušana Nebylu, Trnava
„…budu se zájmem sledovat Vaši práci a jsem připravena Vás podpořit…“
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D., MBA, poslankyně PČR
„…obě představení pro mne znamenala velký umělecký záţitek…“
Ing. Tomáš Pernický, ředitel odboru pro kulturu, komunikaci a prezentaci,
zahraničních věcí ČR

Ministerstvo

„…vaše představení vyvolalo v našich ţácích velmi pozitivní odezvu, ocenili výbornou
choreografii, hudbu, kostýmy a taneční výkony, projevili přání zúčastnit se podobné akce
znovu…“
Mgr. Vladimíra Šimáčková, zástupkyně ředitelky, Mgr. Helena Kroutilová, učitelka ČJ
ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5
„…projekt „Jak se dělá tanečník“ zaujal díky skvělým choreografiím…“
iDNES.cz 21. 9. 2010
„…děkujeme za krásný záţitek, vaše vystoupení mělo neobyčejně kladnou odezvu…“
Libuše Papírníková, výchovná poradkyně, ZŠ a MŠ Grafická, Praha 5
„…opět jsem proţíval aţ mrazení při sledování výkonu začínajících umělců…“
Jiří Lysák, Jílové
„…tanečníci předvedli naprosto dokonalé ukázky různých tanečních stylů …“
ZŠ Klášterec nad Ohří
„…děkujeme Vám za dlouhodobou a obětavou spolupráci s Taneční konzervatoří E.
Jaczovej v Bratislavě…“
MgA. G. Béderová, zástupkyně ředitelky Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v
Bratislave

„…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
„…ještě jednou všem obrovské díky, byla to nádhera!„
Eva Hartlová
„…představení se všem ţákům líbilo, zaujalo je a v jednotlivých třídách proběhlo kladné
hodnocení…“
Mgr. R. Endrštová , ředitelka školy, ZŠ Ostrov
„…oproti multikinům a jiným často velmi podřadným akcím, s vaším vystoupením patříte
mezi nositele velmi kvalitní kultury…“
Ing. Ivan Štěpka, ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 4
„…neopakovatelný záţitek, který velmi obohatil naši výchovně vzdělávací práci…“
V. Trnková, ředitelka MŠ, Praha 5
„…mimořádný umělecký záţitek…“
Ing. Jitka Zikmundová, místostarostka města Český Krumlov
„…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
„…vaši studenti získali nemalé sympatie všech, kteří se kolem přípravy koncertu
pohybovali…“
PhDr. Ilja Šmíd, ředitel FOK
„…ceníme si toho, ţe děti mohly vidět při tanci své vrstevníky…“
Mgr. Naděţda Dvořáková, zástupce ředitele ZŠ Broumov
„…společně se nám podařilo vytvořit dobré podmínky pro krásný baletní večer…“
Ondřej Kotrč, produkce, Jiří Opěla, jednatel společnosti Praţský komorní balet
„...bylo to skvělé, báječné, úchvatné!…“
Jan Bílý
„…pravidelně Vás sleduji od doby, kdy jsem odešla z Vašich řad, drţím Vám palce a
nesmírně Vám fandím…“
Ilona Neffová, Praha
„…musíme před vašimi tanečníky hluboce smeknout…“
Mgr. Magda Petrášková, zástupce ředitele, ZŠ Markvartice
„…celé představení bylo pojato jako jakýsi názorný průvodce světem tanečního umění…“
Mgr. Miroslav Bouda, ředitel ZŠ Rokytnice nad Jizerou

