
Taneční centrum Praha, konzervatoř - gymnázium 

Mezinárodní centrum tance o. s. (producent) 

Baby Balet Praha  -  „Jak se dělá tanečník“ 

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 „Jak se dělá tanečník“ je 
produkováno od roku 1994 a “Stvoření tance“ od roku 2004 – absolvovali jsme již  911  představení, 
které v 78 domácích a 17 cizích městech vidělo přes 260.000 žáků a učitelů.   

Scénář – důvodová zpráva: 

Moderátor pořadu představí srozumitelným a uceleným způsobem jednotlivé taneční techniky a 
jejich historii (klasický balet, moderní, jazzový a lidový tanec, taneční sporty,…) Každá žánrová 
oblast je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru tanečního 
souboru Baby Balet Praha. 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 dosahujících profesionální úrovně. Přehled etud používaných 
v programu „Jak se dělá tanečník“ je během jedné sezóny několikrát obměněn. Je závislý na 
aktuálním repertoáru studentů konzervatoře, který je aktuálně nastudováván v průběhu sezóny.  
 

Program je sestaven z bloků (ukázek repertoáru) z žánrových a inscenačních oblastí:  klasický 
tanec, moderní tanec,  jazzový tanec, lidový tanec, clogging – step, současné taneční divadlo. 
 
Odborné a  „divácké“  ohlasy na představení – výběr – viz příloha. 
 
„Mezinárodní centrum tance o. s.“ je tradiční aktivitou – název vznikl již v 80. letech při akcích 
na podporu mezinárodní (tehdy nutně undergroundové) spolupráce se zahraničními 
vzdělávacími a uměleckými centry. Od roku 1994, kdy oficiálně vznikla konzervatoř Taneční 
centrum Praha, se studenti vyšších ročníků pravidelně organizují v občanském sdružení a 
přebírají odpovědnost za vybrané odborné, umělecké a společenské aktivity. Přímo v provozní 
praxi se učí organizovat neziskovou organizaci a činnost v oblasti, kterou profesionálně studují. 
Hlavním posláním Mezinárodního centra tance je konfrontace práce tanečníků, souborů a 
tvůrců, možnost rozšíření teoretického a praktického vzdělání v oboru, navázání nových 
kontaktů a vzájemná výměna informací. Při prezentaci tanečního umění Mezinárodní centrum 
tance úzce spolupracuje se svými partnery na konzervatořích, v divadlech i agenturách. Sdružení 
připravuje vybrané umělecké akce, např.„Mezinárodní týdny tance", „Jak se dělá tanečník" a 
„Vánoční taneční scéna"; je spolupořadatelem absolventských představení a „Letního tanečního 
workshopu". Dále produkuje umělecká tělesa Baby Balet Praha a Balet Praha Junior, které 
reprezentují současný pohled na balet a taneční divadlo. Choreografy jsou významní zahraniční 
tvůrci, ale i vynikající domácí umělci. 


