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 Letní taneční workshop 2018 
25. ročník (od roku 1994) 

Milí kolegové, 

 

zasílám vám informace o dalším ročníku Letního tanečního workshopu, ve kterém bude opět 

sestaven „letní“ umělecký soubor z vybraných studentů domácích i zahraničních tanečních 

konzervatoří a akademií. V průběhu dvoutýdenního workshopu vznikne repertoár – nový 

i přenesený – pro následující sezónu. Program složený z jednoaktových choreografií bude 

prezentovat naše eklektické představy o uměleckém vzdělávání, metodice výuky tanečních technik 

a dramaturgii současného tanečního divadla. Na závěr workshopu proběhne veřejná „generální 

zkouška“, videodokumentace a podrobné hodnocení práce všech účastníků. Účastníci workshopu 

mohou vybrané nastudované choreografie převzít do repertoáru svých kmenových škol po dohodě 

s produkcí TCP. Nechceme uplatňovat žádná formální omezení – o zařazení do workshopu 

rozhodne pouze kvalita uchazeče, resp. nominace jednotlivých konzervatoří, které tak mohou 

prezentovat vlastní nároky a profesionální pohled na výchovu současného tanečního umělce – 

předpokládáme zájem především studentů vyšších ročníků, kteří již mají scénickou praxi, resp. 

zkušenosti. Akce je také příležitostí pro taneční pedagogy, asistenty choreografů, inscenátory 

a producenty juniorských uměleckých aktivit, abychom si vzájemně ověřili podmínky, požadavky 

a limity (umělecké, metodické, inscenační, technologické a produkční) v této atraktivní oblasti 

uměleckého vzdělávání. 

 

Charakteristiky projektu: 

 

1. Místo: Praha – sídlo TCP, Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5  

 

 

2. Harmonogram: 

31. 5. 2018 uzávěrka přihlášek + casting 

do 15. 6. informace + pozvání pro účastníky + dramaturgie workshopu 

26. 8. registrace - prezentace účastníků v Praze 

27. 8. – 6. 9. workshop – tréninky a nastudování programu, jevištní zkoušky, 

 (10 pracovních dnů, cca. 80 hodin)  

7. 9.  jevištní zkoušky + veřejná generálka – TCP Žvahov 

sezóna 2018-19 užití děl dle dohody s produkcí TCP 

20. - 29. 4. 2019 reprízy v rámci 33. ročníku "Mezinárodních týdnů tance 2019" 

 

 

3. Dramaturgie: 

- vedení TCP vybere tvůrčí týmy a choreografie dle dlouhodobého dramaturgického plánu: 

Lidia Wos, Attila Egerházi, Samuel Delvaux, Kevin Durwael, Vlasta Schneiderová, 

Eva Plocková, Linda Svidró, Šimon Kubaň, Michal Vach 
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info pro ředitele  

tanečních konzervatoří a akademií 

mailto:tcp@tanecnicentrum.cz


Tel: 220 611 980 

Fax: 220 610 306 

e – mail: tcp@tanecnicentrum.cz 

www:tanecnicentrum.cz   

- zúčastněné konzervatoře mohou shromáždit a zaslat vedení workshopu Curriculum vitae 

a videopromotion některého z vlastních tvůrců a tak se podílet na dramaturgii příštích 

ročníků 

 

- zúčastněné konzervatoře mohou nabídnout do programu workshopu choreografii ze 

školního repertoáru interpretovanou svými vlastními studenty – vybranými účastníky 

workshopu 

 

 

4. Casting: 

Taneční konzervatoře mohou vybrat kvalitní studenty vyšších ročníků - max. 2 dívky a 2 chlapce 

starší 15 let, kteří studují klasický a současný tanec a mají scénickou praxi v obou těchto 

oblastech. Po zpracování přihlášek – a případných konzultacích s přihlášenými partnery bude 

sestavena konečná soupiska „letního“ uměleckého souboru. Studenti s výše uvedenými 

předpoklady se mohou hlásit také individuálně, ale měli by si současně zajistit podporu - 

doporučení svých škol pro tento projekt. V průběhu prvního týdne workshopu určí umělecké 

vedení workshopu (všichni tvůrci a dramaturg) 1. a 2. obsazení a také náhradníky všech 

studovaných choreografií. Zde bude dbáno především na umělecká kritéria, ale také na 

adaptabilitu, intenzitu práce … a také na vhodnou prezentaci všech úspěšných účastníků! 

 

Např. předchozích deseti ročníků „LTW“ se zúčastnilo 258 uchazečů z 16 konzervatoří 11 zemí. 

Všechna odborná hodnocení a personální údaje jsou důvěrné a jsou poskytovány pouze 

zúčastněným partnerům ve prospěch zvýšení kvality akce i jejích účastníků. 

 

 

5. Produkce: Taneční Centrum Praha zajistí vybraným studentům - interpretům: 

- ubytování v Praze po dobu konání projektu (cena cca 120 Kč/den) 

- tréninky a zkoušky programu dle metodického a dramaturgického plánu akce zdarma 

- prezentaci studentů i konzervatoří v propagačních materiálech a programech akce 

- lékařskou péči, fyzioterapeuta, maséra a rehabilitační program dle fermanu zdarma 

- komplexní odborné hodnocení programu 

- foto a video dokumentaci programu, certifikát o absolvování akce 

- účast zástupců zúčastněných konzervatoří – zařazení do VIP protokolu akce + 2 čestné 

vstupenky na premiéry TCP v následující sezóně 

 

6. Přihláška - do uzávěrky je třeba zaslat: 

- přesně vyplněnou přihlášku potvrzenou vedením školy (případně ještě zákonným 

zástupcem) 

 

- 1 civilní fotografii a 2 fotografie uměleckého výkonu – které nejlépe charakterizují 

„vybavení“ uchazeče (možno i duet atd.) 

 

- - při zahájení workshopu prokázat zdravotní pojištění pro pobyt v ČR 

 

- - spojení na odpovědnou osobu zastupující zúčastněnou konzervatoř (tel, mobil, e-mail), 

která bude v kontaktu s vedením workshopu po dobu projektu a bude koordinovat 

prezentaci zúčastněné školy a studentů  

 

 

V Praze dne 15. 4. 2018 

 Ing. Antonín Schneider 

 dramaturg LTW 
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Letní taneční workshop 2018 

p ř i h l á š k a 
 

Jméno a příjmení:  .........................................................................................................……. 

 

Narozen(a):  ……………………………….  v: …………………………..    

 

Ročník: ……………………….   obor studia: ………………………………………………. 

 

Adresa studenta: .............................................................................................................………….. 

tel ………………………………  fax ……………………………  mobil ………………………... 

e-mail: ...............................................................................................………. 

Zdravotní pojišťovna: .....................................................………………………..  

V ……………………………..  dne……………………..                                                           

Souhlasím s podmínkami projektu LTW:                      …………………………………….                                          

                 podpis 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce (pouze pro studenty mladší 18 let): 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa: ………………………………………………………………………………………………. 

tel ……………………………….  fax …………………………  mobil …………………………… 

V  …………………………….. dne ………………………. 

Souhlasím s podmínkami projektu LTW:                             …………………………………….                                          

                 podpis 

 

 

Název konzervatoře:.....................................................................................…………………… 

 

Adresa: ………………………………………………………………………………………………. 

tel ………………………………......           mobil …………………………… 

e-mail .................................................................. 

V  …………………………….. dne ………………………. 

Souhlasím s podmínkami projektu LTW:                           …………………………………….                                          

                                                   podpis ředitele 
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