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Dobrý den kolegové, 
 
10 dnů před plánovanou uzávěrkou připomínáme, že ještě můžete poslat své návrhy do 
finálového programu jubilejního 10. ročníku přehlídky choreografií pro dětské interprety 
„Taneční učitelé roku“  - poslední pátek v květnu = 31. 5. 2019 tradičně ve 
velkém sále Městské knihovny v Praze. 
 

Posíláme znovu informační leták s přihláškou - uzávěrka je 31. 3. 2019 (viz přípona). 
Velmi nám záleží na tom, abychom mohli do tohoto programu vybrat opravdu ty nejlepší dílka, 
která se „urodila“ během tohoto školního roku – bez ohledu na žánr, inscenační styl, hudbu a 
statut školy! Jde nám jen o kvalitu, odborné a umělecké  schopnosti …..  a také o produkční a 
propagační vynalézavost a „sebevědomí“  tanečního pedagoga – tvůrce ve zřejmě nejtěžší 
možné věkové kategorii = žáci a žačky ZŠ. Máme připravenu řadu ocenění – věcných i 
finančních a stejně jako vloni zvláště ohodnotíme ty, kteří pracují s hochy, chlapci, případně 
s kluky v tanečních studií a na jevištích! Pokud někdo máte nějaké technické nebo odborné 
nebo časové problémy, neváhejte se na nás obrátit a projednáme vhodný postup. 
 
 

Dále připomínáme, že talentové testy + přijímací řízení do diferencovaného studijního 
programu TANEČNÍ PEDAGOGIKA“:  umělecko – pedagogická a profesní příprava 
pro neaprobované taneční pedagogy v praxi, bude v sobotu 13. dubna od 9,30 hod. – 
registrace v sídle TCP.  Do 10. 4. 2019 je třeba poslat přihlášku – podrobně viz přípona.  
 
 

Potvrzujeme, že i nadále existuje metodický a dramaturgický kabinet pro případné 
konzultace a pomoc dětským tanečním školám a studiím a také studentská umělecká agentura 
„Mezinárodní centrum tance“,  která koordinuje hrací plánu „Quatro Dances 
(celovečerní program  Baletu Praha Junior), „Letem světem“ (celovečerní program Baby 
Baletu  Praha) a nově spolupracuje i s Pražským komorním baletem – vše v rámci projektu 
„Invaze tance do regionů“ (pod záštitou ministra kultury). Součástí dramaturgie jsou také 
vzdělávací programy pro školy „Stvoření tance“ (BPJ) a „Jak se dělá tanečník“ (BBP) pod 
záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.    
 
Těšíme se na další spolupráci. 
 
V Praze dne 22. 3. 2019 

Ing. Antonín Schneider 
manažer 
 

přílohy 

 
 Ředitelům, uměleckým šéfům, vedoucím
 dětských tanečních škol, studií a ZUŠ 


