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Světový den divadla pro děti a mládež  - „Dětský taneční svět“ 
 
Po skončení akce předkládám hodnocení slavnostního představení „Dětský taneční svět“, které bylo 
věnované Světovému dni divadla pro děti a mládež. V pondělí 18. března proběhl v divadle Hybernia 
celovečerní program formou volně řazeného pásma 23 tanečních etud 7 vybraných dětských tanečních 
škol a 2 tanečních konzervatoří. Na jevišti se postupně vystřídalo 218 malých umělců (21 skupin) ve 
věku 6 - 15 let, choreografy byli většinou umělečtí ředitelé nebo pedagogové vybraných škol, kteří 
celoročně s žáky pracují a studují repertoár. Producentem akce bylo Taneční centrum Praha, 
konzervatoř – gymnázium, propagaci, produkci, organizaci a inspici představení zajišťovali studenti 
vyšších ročníků, resp. členové studentské umělecké agentury Mezinárodní centrum tance. Záštitu 
poskytli PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní pro školství hl. m. Prahy a České středisko 
Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež. 
 
Všechny zúčastněné špičkové taneční instituce mají vlastní bohatý odborný a umělecký program, 
účastní se festivalů a soutěží, včetně zahraničních, nejlepší žáky připravují na studium v konzervatořích. 
Nicméně toto slavnostní představení bylo výjimečné v mnoha směrech: nejen rozsahem repertoáru a 
počtem účinkujících, ale i hmatatelnou kolektivní zodpovědností za společný večer a přátelskou – a 
současně  profesionální - atmosférou. Ta začala již ráno při zahájení zkoušek, přirozeně se přenesla do 
publika a vydržela až do závěrečného fotografování účinkujících na jevišti. Bylo zřejmé, že všichni 
kolegové jsou zkušení profesionálové zvyklí pracovat na jevišti, znají scénické technologie a precizní 
inscenační práci pod časovým tlakem. Bylo také evidentní, že malí umělci jsou nejen dobře řemeslně 
školeni, ale již zřetelně vnímají, nejen svůj individuální talent, ale i příslušnost k „svému“ souboru a 
„svému“ žánru. Proto byla práce s 21 „uměleckými soubory“, které se postupně vystřídaly na jevišti, pro 
organizátory v podstatě bezproblémová, přesto, že Hybernie skýtá mnoho záludností - vzhledem ke 
zcela atypickému divadelnímu zákulisí. 
 
TCP bude i nadále preferovat spolupráci s těmi kolegy a centry, která usilují o maximální rozvoj 
uměleckých i řemeslných dovedností, nezbytných pro taneční divadlo, která systematicky vyhledávají a 
kontinuálně rozvíjejí dětské taneční talenty a zvyšují povědomost rodičovské a kulturní veřejnosti o 
živém umění, tělesné kultuře a potenciálu tanečního školství. Taková centra budeme soustavně 
podporovat a prosazovat optimální podmínky pro jejich práci a prezentaci nejmladší umělecké 
generace!  
 
V letošním programu vystoupili žáci těchto škol a studií: Baletní akademie Adély Polertové, 
Baletní přípravka Národního divadla v Praze, Baletní škola Terpsichore,  First International 
Ballet School, Taneční studio Emotion, Taneční studio Pop Balet, TAP studio Ihora 
Bezděněžnycha a jako hosté studenti nižších ročníků Taneční konzervatoře hl. m. Prahy a 
Tanečního centra Praha, konzervatoře – gymnázia. 
 
Závěrem – pod dojmem pondělního euforického zážitku – děkujeme všem, kteří se podílejí na činnosti 
kvalitních, progresívních a aktivních tanečních škol a studií a podporují taneční vzdělávání obecně – je 
to mimořádně náročná a významná práce a zaslouží si plnou podporu od „všech, kterých se to týká“! 
 
V Praze dne 20. března 2019 

Ing. Antonín Schneider 
manažer a dramaturg akce 
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