
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. Studenti a pedagogové absolvovali již přes 900 představení, které v 98 domácích a 17 
zahraničních 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, moderní, jazzový a lidový tanec, taneční sporty,…) Každá žánrová oblast 
je současně prezentována choreografickými ukázkami z kmenového repertoáru tanečního souboru 
(Baby Balet Praha, Balet 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.  
 
Odborné a divácké ohlasy na představení – výběr – viz příloha. 
 
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. 2019                                                                       Kristýna Kronovetrová DiS. 

                                vedoucí produkce 
Taneční centrum Praha, konzervatoř - gymnázium 
Pod Žvahovem 463, Praha 5, 150 00 
Tel. sekretariát:  (+420) 220 611 980   
Mobil produkce: (+420) 608 154 555 
e-mail: produkce@tanecnicentrum.cz 
www.tanecnicentrum.cz 



 
 



 

 

 

 

 

 

 


