
 
 

  „STVOŘENÍ TANCE“              (Balet Praha Junior) 
 

 „JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK“  (Baby Balet Praha) 
 

Unikátní vzdělávací projekt TCP prezentuje historii a současnost baletu a tanečního divadla. 

Od roku 1994 proběhlo 911  představení, které v 78 domácích a 17 cizích městech vidělo přes 

260.000 žáků a učitelů.  Projekt realizujeme pod záštitou ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy. Dva nové programy jsou složené z typických ukázek klasických, moderních a 

jazzových choreografií a repertoáru obou uměleckých těles. Patnáct pečlivě vybraných 

uměleckých děl je významných nejen po choreografické, ale i po hudební stránce – zazní díla 

světových umělců vážné hudby: například W. A. Mozart, Igor Stravinskij, Antonín Dvořák, J. S. 

Bach, P. I. Čajkovskij, Leoš Janáček, Sergej Prokofjev, Georges Bizet, F. Mendelsson – 

Bartholdy, Nicolo Paganini, ale i hudebních hvězd 20. století, jakými jsou Jaroslav Ježek,  Elvis 

Presley, John Lennon, Aretha Franklin,  Jaromír Nohavica, zazní také evropské lidové písně a 

americké gospelsongy. Živý moderátor provede diváky významnými oblastmi baletu a 

tanečního divadla - odborný komentář je diferencovaný pro MŠ,  I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a 

SŠ s důrazem na edukativní a motivační efekt.  
 

Program má oslovit mladého diváka a podpořit tak 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 

životosprávě a zdravému životnímu stylu. To je v dnešní době pro školní mládež mimořádně 

významné, protože vidí své mimořádně aktivní vrstevníky "při práci", může ihned vychutnat 

jejich výsledky .... a inspirovat se.  
 

Délka představení je 75 minut bez přestávky, předběžná cena pro žáky je 80,- 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). 

 

„Stvoření tance“ (Balet Praha Junior):         návrhy termínů? …………………. 
 

„Jak se dělá tanečník“ (Baby Balet Praha): návrhy termínů? ………………… 
   
 

V Praze dne 20. 8. 2018 

Jan Schneider BBA, DiS. 
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Taneční centrum Praha, konzervatoř - gymnázium 

Pod Žvahovem 463, Praha 5, 150 00 

Tel. sekretariát:  (+420) 220 611 980   

Mobil produkce: (+420) 608 154 555 
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