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Pátek / Friday 8. 7.

Program / Programme
15.00 | Prohlídka Po stopách Santiniho / Following
Santini’s Footprints |
Vchod do muzea / Museum
entrance |
16.30 | Prohlídka Muzea nové generace / Guided
Vchod
tour of the New generation museum |
do muzea / Museum entrance |
18.00 | Jean Gaudin (FR), Sébastien Fournier (FR):
Flor de les Flors |

Sobota / Saturday 9. 7.
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3
3
3
3
3
3
3
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3
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18.30 | Slavnostní zahájení / Festival opening
III. nádvoří / 3rd courtyard
19.00

|

19.45 |
Street |

Robbie Synge (UK): Douglas

|

|

Still House – Dan Canham (UK): 30 Cecil

20.45 | Dansmakers Amsterdam – Marie Goeminne
(BEL/NL): Lostbox |
22.00 | Compagnie O Último momento – João
Paulo Dos Santos (PRT/FR): Contigo |
Amfiteátr Pilák
/ Amphitheatre Pilák
13.00 | Prohlídka Po stopách Santiniho / Following
Santini’s Footprints |
Vchod do muzea / Museum
entrance |
14.00 | Prohlídka Muzea nové generace / Guided
Vchod
tour of the New generation museum |
do muzea / Museum entrance |
15.00 | Kulatý stůl o projektech „Škola tančí“ – pro
pedagogy, choreografy a rodiče / Round table discussion
on Dance in Schools project – for teachers,
choreographers and parents |

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

16.30 | Prezentace výsledků projektů „Škola tančí“
s žáky několika žďárských ZŠ / Dance in Schools projects
presented by pupils from several schools in Žďár |
17.15 | Představení připravené během příměstského
tábora (děti od 9 do 15 let ze Žďárska) / Performing arts
summer camp closing performace presented by children
9–15 years old from Žďár region |
19.00 | E7KA – Eva Klimáčková (SK/FR):
The perception off |

19.30 | Physical Momentum Project Company –
Francisco Córdova Azuela (MEX/ESP):
Postskriptum |
20.45 | Dansmakers Amsterdam –
Marie Goeminne (BEL/NL): Lostbox |
21.30 | Arrangement Provisoire – Jordi Galí
(ESP/FR): T |
22.30 | Jean Gaudin (FR), Sébastien Fournier
(FR): Stabat Mater Pergolesis |

Neděle / Sunday 10. 7.

10.30 | Procházka po stezce kolem Konventního
rybníka / Walk on educational trail around Convent
Vchod do muzea / Museum entrance |
Pond |
12.00 | Prohlídka Po stopách Santiniho /
Following Santini’s Footprints |
Vchod do muzea
/ Museum entrance |
14.00 | Prohlídka Muzea nové generace /
Guided tour of the New generation museum |
Vchod do muzea / Museum entrance |
15.00 | Kulatý stůl na téma „Scénografie
a pohyb“ / Round table discussion on “Set design and
movement” |
15.00 | Ateliéry pro děti (tanec–divadlo), ateliéry
s hasiči a další / Workshops for children (dance–
theatre), workshops with firefighters and many
more |
15.00 | Ateliéry pro dospělé (zpěv) / Singing
workshop for adults |
3
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17.00 | Fillimit – prezentace choreografů /
Fillimit – choreographers’ presentation |
18.00 | Koncert / Concert: Vladimír Bukač, Adam
Skoumal: Coda / Prélude |
18.15 | Dansmakers Amsterdam –
Marie Goeminne (BEL/NL): Lostbox |
19.00 | Dominique Boivin (FR), Pierre Nadaud
(FR/CZ): Farewell / A Farewell |
21.00 | Petra Fornayová / DJ Tief / Závěrečná
party / Closing party |
Hlavní program / Main programme
Začátky představení jsou na výchozím místě Meeting point,
). Umístění je na mapě, str. 6. /
pokud není uvedeno jinak (
The performances start at the Meeting point, unless
). The location is on the map, page 6.
otherwise stated (
3

Vstupenky / Tickets
Vstupenky budou k dispozici v pokladnách Zámku Žďár n/S nebo online
v síti GoOut.cz. / The tickets will be available at the box office of the
Castle Žďár n/S or online at GoOut.cz.
a
a
a

a

Celodenní vstupné / One-day ticket: 400 Kč | sleva / discount: 250 Kč
Třídenní festivalový pas / Three-day festival pass: 700 Kč
Celodenní rodinné vstupné / One-day family ticket: 700 Kč (2+2 a více /
and more)
Naučný komplet / Educational set: 100 Kč

Sleva platí pro: studenty, seniory, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, obyvatele
Žďáru nad Sázavou a držitele Barokního Pasu / Discounts: students,
elderly, holders of ZTP and ZTP/P card, residents of Žďár nad Sázavou
and Baroque Pass holders.
Zdarma: pro děti do 12 let / Admission free: for children up to 12 year.
Program pro děti i rodiče za každého počasí /
The festival is held come rain or shine.

Záštitu nad festivalem KoresponDance 2016 převzal: ministr kultury České
republiky Daniel Herman, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, velvyslanec
Francouzské republiky v Praze Jean-Pierre Asvazadourian a starosta města Žďár
nad Sázavou Zdeněk Navrátil. / The festival takes place under the auspices of the
Czech Minister of Culture Daniel Herman, the Governor of the Vysočina Region
Jiří Běhounek, Ambassador of France in Prague Jean-Pierre Asvazadourian and
the Mayor of Žďár nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

Finanční partneři / Financial Partners:
Státní fond kultury ČR

Partneři / Partners:

@

ČESKÁ FEDERACE
POTRAVINOVÝCH BANK

Mediální partneři / Media Partners:

Úvodní slovo /
Introduction
Buďte vítáni!
Na 50 umělců z 15 zemí a téměř 90 dětí se již několik měsíců
připravuje za pomoci svých podpůrných týmů, dobrovolníků
a partnerů na tento okamžik a zejména na vás.
Oslava tedy může začít!
Oslava velkolepá nebo i intimní, oslava nového cirkusu, hudby
a tance…
Žďár se na vás těší ve všech svých rovinách: nebojte se být zvídaví.
Přejeme si, aby si každý z vás, ať malý nebo velký, našel svůj zážitek,
pocit nebo myšlenku, která ho bude provázet tímto létem.
A vám přejeme, abyste prožili zajímavá setkání na našem nádvoří,
které pro vás bude připraveno k tanci i občerstvení, ke společné
oslavě v neděli večer, nebo kdykoliv jen budete mít chuť.

Welcome!
Over the past few months, about 50 artists from 15 countries, almost
90 children, their support teams, and countless volunteers and
partners, have been working towards this moment for you and for
you only.
So this is it and here you are! The festival may begin!
We are a spectacular, yet intimate celebration of new circus, music
and dance...
You are all welcome to experience Žďár in its entirety, so work your
way through with open minds. Don’t hesitate to be curious!
We wish each one of you, no matter how old you are, experiences
a moment here, or feeling, idea, or thought that you will keep in mind
for the rest of the summer.
We hope you will make enriching encounters: the courtyard is ready
for us all, to drink and chat, and dance all together on Sunday
evening, or earlier if whenever we feel like it.

Marie Kinsky

Lenka Flory

ředitelka festivalu KoresponDance /
Director of the KoresponDance
festival

ředitelka pro zahraniční vztahy
a Fillimit / Manager for foreign
relations and Fillimit
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© archiv

Meeting point

|

8. 7. |

18.00

PŘEDSTAVENÍ / PERFORMANCES

8

Jean Gaudin (FR), Sébastien
Fournier (FR): Flor de les Flors
Zámecké nádvoří plné smíchu a hudby. Třicítka sboristů zahajuje
festival open-air vystoupením, které je založené na partituře
z 15. století. Veselá církevní hudba pochází z kláštera Montserrat
v Katalánsku, který místní lidé považují za jedno z nejposvátnějších
míst. S dětmi spolupracují francouzský choreograf Jean Gaudin
a kontratenorista Sébastien Fournier.
Come and enjoy the castle courtyard full of laughter and singing!
Under the lead of two gifted artists, choreographer Jean Gaudin and
countertenor Sébastien Fournier, thirty singers of Žďáráček Choir will
open this year’s festival presenting 15th century music in an open-air
performance. The stunningly cheerful music score was found in the
Montserrat monastery in Catalonia, which is considered to be one of
the holiest places in the country.
a
a
a
a
a
a

Sbor / Choir: Žďáráček Choir
Sbormistři / Conductors: Dana Foralová, Pavel Šmíd
Pohybová režie / Movement director: Jean Gaudin
Hudební režie / Music director: Sébastien Fournier
Hudba / Music: anonym / anonymous author
Produkce / Production: SE.S.TA / Katy Uhrová

Find out more about an imaginatively absurd world as it is introduced
by Scottish artist, Robbie Synge. Simple items, like a chair, come to
life. Being employed by the choreographer, they turn into dance
partners and even the building stones of the set design. The
dancer’s body and an object gradually merge in their mutual
interaction, this choreography practice blurs the boundaries
between the body and seemingly inanimate things. The object even
become an agent of change. Sometimes the body moves and
touches, sometimes it is touched by the items which make it move.
Exploration of balance, weight, gravity, kinetic energy and alchemy
of the moment
a
a
a
a

Režie, choreografie, interpretace / Direction, choreography,
performance: Robbie Synge
Hudba / Music: David Maxwell
Světelný design / Light design: Brian Gorman
Asistent dramaturgie / Dramaturgical assistance: Peggy Olislaegers

19.00
8. 7. |
|
Meeting point

Lahodný absurdní svět: to je to, co přináší skotský umělec Robbie
Synge. Choreograf v představení používá běžné předměty, jako je
třeba židle, jako své taneční partnery i jako stavební cihly
scénografie. Tělo a objekt se postupně stávají zaměnitelnými,
choreografická praxe stírá hranice mezi živým tělem a zdánlivě
neživým objektem, který se stává oživlým aktérem pohybové akce.
Někdy se tělo pohybuje a dotýká, jindy je dotýkáno předměty, které
ho také uvádějí do pohybu. Výzkum balance, tíhy, gravitace, energie
a alchymie okamžiku.

© Sara Teresa

Robbie Synge (UK): Douglas

Za přispění Yorkshire Dance /
Commissioned by Yorkshire Dance

9

19.45
8. 7. |
|
Meeting point

Still House – Dan Canham
(UK): 30 Cecil Street
Elegie za ztracené a zničené irské divadlo v Limericku. Co zbyde,
když divadlo pro publikum zavře své dveře? Na to se ptá britský
umělec Dan Canham, který je aktivní v oblasti tance, divadla i filmu.
Dnes chátrající The Limerick Athenaeum na 30 Cecil Street, známé
také jako Theatre Royal, hostilo během 150 let své existence
divadelníky, hypnotizéry, operu, politiky i filmové fanoušky. A Dan
svým tancem oživuje vzpomínky, vrací se k divokým nocím, jejichž
stíny jsou možná obtisknuté v divadelních zdech, a k lidem, kteří ze
zavřeného divadla dávno zmizeli.

© Will Hanke, John Hunter

Delicate elegy to a lost and ruined Irish theatre in Limerick. “What is
left when the theatre closes its door to the public?” asks the British
artist, dance, theatre and film activist. The Limerick Athenaeum at
30 Cecil Street now ruined, also known as the Theatre Royal, hosted
performers, hypnotisers, operas, politicians, and film fans in its
150-years-long history. Dan brings out the fragments of memories in
his dance-theatre piece getting back to wild nights, which might
have left shadows imprinted on the theatre walls, and to the people,
long gone from the closed theatre.

10

a

Choreografie a interpretace / Choreography and performance:
Dan Canham

Představení vzniklo s podporou / Performance supported by: Arts Council
England through Grants for the Arts, Bristol Old Vic Ferment, Escalator Arts
and BAC

Even a naked body tightly squeezed in a box in an extremely
uncomfortable pose can dance. Marie Goeminne, the Belgian
choreographer and performer based in the Netherlands created the
piece that arises from fascination with man and the body shape.
Minimal movements of arms, fingers, a pelvis and thighs can be seen
and examined as under a microscope, even a slight twinge of back
muscles or skin pinched by fingers have some meaning. The body
transforms into an intimate projection screen featuring the text and the
performer’s gestures. What if it suddenly disappears leaving only the
text behind? How will we react, when we assign a face to the body?

  18.15
20.45 | 10. 7.,
20.45 | 9. 7.,

Choreografie / Choreography: Marie Goeminne
Interpretace / Performance: Maaike van den Westeringh
Hudba / Music: Baptist Kurvers
Text: Siska Goeminne
Produkce / Production: Dancemakers Amsterdam
© archiv

a
a
a
a
a

| 8. 7.,

I nahé tělo sevřené v krajně nepohodlné poloze v krabici může tančit,
ukazuje Marie Goeminne, belgická choreografka a performerka,
která působí v Holandsku. Je fascinována člověkem a tělem jako
tvarem. Minimalistický pohyb paží, prsty, pánví nebo stehny divák
sleduje jako pod mikroskopem a svůj význam tu má i jemný záchvěv
zádového svalu nebo prsty povytažená kůže. Tělo se stává intimním
projekčním plátnem pro promítaný text i performerčina gesta. Co
když najednou zmizí tělo a zůstane jen text? Jak budeme reagovat,
až si k tělu přiřadíme tvář?

Meeting point

Dansmakers Amsterdam –
Marie Goeminne (BEL/NL):
Lostbox

11

22.00
8. 7. |
|
amfiteátr/amphitheatre Pilák
© Pedro Dos Santos
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Compagnie O Último
momento – João Paulo
Dos Santos (PRT/FR): Contigo
Duet pro portugalského akrobata João Paula Santose a čínskou tyč.
Člověk a čínská tyč – vertikála, která nekompromisně trčí ze země
k nebi. Kontrast tyče jako pevné struktury a pružného těla. „Mým
cílem není ptát se, zda být či nebýt tanečníkem, ale být v harmonii
s čínskou tyčí a s mým vlastním tělem,“ říká João. Nicméně ve
spojení se slavným choreografem Ruiem Hortou jednoznačně
prokazuje své taneční kvality. Výsledkem je akrobatický tanec, který
se odehrává v prostoru mezi nebem a zemí, v místech, kde tanec
prorůstá s adrenalinem nového cirkusu.
Duet for the Portuguese artist and a Chinese pole. The man and the
Chinese pole – a vertical line piercing the Earth and the Skies
without compromise. A solid pole as a firm structure contrasts the
elasticity of a body. „My aim is not to ask a question: to be or not to
be a dancer – but to be in harmony with the pole and my own body,“
says João. However, in his collaboration with a famous
choreographer Rui Horta he clearly proves his qualities as a dancer.
The result is an acrobatic dance routine in the space between the
earth and heaven, where dance merges with adrenaline of new
circus.
a
a
a
a
a
a

Režie / Direction: João Paulo Santos, Rui Horta
Choreografie / Choreography: Rui Horta
Hudba / Music: Tiago Cerqueira, Vitor Joaquim
Interpretace / Performance: João Paulo Dos Santos
Kostýmy / Costumes: Pedro Pereira Dos Santos
Stage manager: Renaud Daniaud

Eva Klimáčková sensitively delves in a search for answers. The Slovak
dancer, choreographer, and teacher, who works in France, has
chosen spatial limitations as a starting point for her dance. The light
cuts a square out of darkness unveiling the dancer’s body fully
concentrated on movements. It’s really hard to tell. Is it a duet? Is it
solo dance accompanied with her own shadow? Austerity allows
both the dancer and the viewer to perceive the dancer’s detailed
moves, to focus on delicate nuances in transformation of the moving
body. Music in this performance are French-recited verses written by
the surrealist Romanian poet Ghérasim Luca.
a
a
a
a

Choreografie a interpretace /
Choreography and performance: Eva Klimáčková
Koncept / Concept: Eva Klimáčková
Světelný design / Light design: Yann Le Bras
Verše / Verses: Ghérasim Luca

19.00
9. 7. |
|
Meeting point

Eva Klimáčková, slovenská tanečnice, choreografka a pedagožka,
která tvoří ve Francii, zvolila prostorové omezení jako výchozí bod
pro tanec. Světlo vysekává čtverec ze tmy a ukazuje tělo tanečnice
plně soustředěné na pohyb. Je to sólo nebo duet, v němž je
tanečním partnerem její vlastní stín? Úspornost dovoluje tanečnici
i divákům soustředit se na pohybové detaily a jemné nuance proměn
pohybujícího se těla. Hudbou je v představení francouzská recitace
poezie rumunského surrealisty Ghérasima Lucy.

© archiv

E7KA – Eva Klimáčková (SK/FR):
The perception off
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19.30
9. 7. |
|
Meeting point
© Francisco Córdova Azuela
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Physical Momentum Project
Company – Francisco
Córdova Azuela (MEX/ESP):
Postskriptum
Momenty rozloučení. Jak říci na shledanou? Chyby. Rutiny. Pohled.
Objetí. Gesto. Mexický divadelník, tanečník, choreograf a pedagog
Francisco Córdova Azuela je vnímá jako drobnosti, díky nimž se
stáváme lidštějšími. Postskriptum je duet, který Francisco uvádí na
různých místech, a to jak open-air ve městech nebo v zahradách, tak
v divadelních prostorech. Přiváží sice pevnou inscenační strukturu,
ale zároveň reaguje na atmosféru a specifičnost konkrétního místa.
Moments of farewell. How to say good bye? Mistakes. Routines.
Looks. Embraces. Gestures. Mexican performer, dancer,
choreographer and teacher, Francisco Córdova Azuela sees them as
unimportant trifles that make us more human. Postscriptum is a duet
performed on various stages, both in cities open spaces or in the
gardens and in theatres. It’s a consistent work that reflects an
atmosphere and also responds to the specific of the particular place.
a
a

Choreografie / Choreography: Francisco Córdova Azuela
Interpretace / Performance: Kiko López, Héctor Plaza

21.30
9. 7. |
|

Španělský tanečník Jordi Galí zkoumá vztahy mezi tělem a předměty,
ať je to trám, kámen, štafle nebo pneumatika od auta. Zajímá ho
prostor, v němž se tanec propojuje s artistikou a v němž lze
z jednoduchých předmětů poskládat na jevišti důmyslnou
architekturu, v němž lze předměty dokonce roztančit. Tanečník
využívá balanc, protichůdné síly a dynamický vztah různorodých
materiálů. S jejich pomocí zkoumá pohyb a čas. Zvukový doprovod
představení s nádechem „do it yourself“ estetiky zajišťují důmyslně
sestavená kola bicyklů.

Meeting point

Arrangement Provisoire –
Jordi Galí (ESP/FR): T

Jordi Galí, a Spanish dancer, explores the relationship between body
and objects, be it a timber, stone, stepladder or a car tire. He is
interested in space where dance overlaps with artistry and you can
assemble an original stage architecture made of simple items, the
space where even the items can dance. The dancer employs balance,
opposing forces and dynamic relationship of various materials which
all help him explore movement and time. Accompanying sound with
a touch of “DIY aesthetic” is provided by ingeniously assembled
bicycles.

a
a
a

Choreografie a interpretace /
Choreography and performance: Jordi Galí
Produkce / Production: cie. Arrangement Provisoire
Výkonná produkce a booking /
Executive production and touring: extrapole
Koprodukce / Coproduction: CNN de Rillieux-la-Pape/Cie. Maguy Marin
(Lyon, Francie), RamDam – Lieu de Ressources Artistiques (Lyon,
Francie), L’Animal a l’Esquena (Girona, Španělsko)

© archiv

a
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22.30
9. 7. |
|
Meeting point

Jean Gaudin (FR), Sébastien
Fournier (FR): Stabat Mater
Pergolesis
Genius loci místa a genius hudby jdou ruku v ruce díky
kontratenorovi Sébastienu Fournierovi a choreografovi Jean
Gaudinovi. Giovanni Battista Pergolesi byl italský skladatel 18. století
a jeho hudba se svou atmosférou hodí do prostoru oválného
barokního freskového sálu. Osvětlení svíčkami dotváří barokní
atmosféru tanečního představení.
Genius loci and genius music “teamed up” owing to counter-tenorist
Sébastien Fournier and the choreographer Jean Gaudin. Giovanni
Battista Pergolesi was an Italian composer of the 18th century and
his music suits the best the baroque Oval fresco hall. Come and
enjoy the festival closing performance under the candle lighting that
enhance the baroque atmosphere.
a
a
a
a

© archiv

a
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a
a

Námět / Idea: Sébastien Fournier, Jean Gaudin
Choreografie / Choreography: Jean Gaudin
Zpěv / Singers: Sébastien Fournier, Petra Kynclová
Hudebníci / Musicians: Adéla Štajnochrová (housle/violin), Petra
Ščevková (housle/violin), Jana Vavřínková (viola/viol), Lukáš Polák
(violoncello), Monika Knoblochová (cembalo/harpsichord)
Interpretace / Performance: Hana Zudová, Dita Zahálková, Lenka Jíšová,
Veronika Kolečkářová
Scénografie / Set design: Marie Gourdain
Produkce / Production: SE.S.TA / Katy Uhrová

17.00
10. 7. |
|

Fillimit je interkontinentální platformou pro mladé choreografy.
Podporuje jejich setkávání, konfrontaci, spolupráci, sdílení a výměnu
informací. Součástí platformy je i účast několika domácích
a zahraničních promotérů, která umožní navázaní nových profesních
vztahů, rezidence a představení v partnerských zemích.
Choreografové se mohli stát součástí platformy jako samostatní
umělci, nebo ve spolupráci se svými uměleckými partnery.

Meeting point

Fillimit: prezentace
choreografů / choreographers’
presentation

Fillimit is a new intercontinental platform for emerging
choreographers created to support their encounters, confrontation,
and collaboration, allowing them to share ideas and information for
their future works. The platform also organises participation of
several Czech and foreign promoters, to help establish new
professional relationships, residencies and performances in
partnering countries. A choreographer could become a member of
the platform as an independent artist, or in collaboration with their
colleagues.

a

Vilma Pitrinaite (LIT)
Cansu Ergin (TUR)
Daniel Álvarez Gorozpe (MEX)
Emily Gastineau (USA)
Billy Mullaney (USA)
Niels Weijer (NL)
Bára Látalová (CZ)

Vladimír Bukač, Adam
Skoumal: Coda / Prélude
Profesoři a spoluzakladatelé Francouzsko-české hudební akademie Telč
Vladimír Bukač (cello–alto), člen Talichova kvarteta, a Adam Skoumal
(piano) zahrají duet pro klavír a housle pod názvem Coda / Prélude.

Professors and founding members of The French-Czech Music
Academy Telč, Vladimír Bukač (cello–alto) and member of the Talich
quartet Adam Skoumal (piano) will play a duet for piano and violin
titled Coda / Prélude.
a
a

18.00

a

a
a
a
a
a
a
a

10. 7. |

a

Lenka Bartůňková (CZ),
Veronica Santiago (VEN)
Jan Bárta (CZ),
Miloš Dvořáček (CZ)
Jana Tereková (SK),
Joseph Champagnon (FR)
Nikita de Martin (IT),
Silvia Dezulian (IT)

Meeting point |

a

Cellos–alto: Vladimir Bukač
Piano: Adam Skoumal
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19.00
10. 7. |
|
Meeting point

Dominique Boivin (FR), Pierre
Nadaud (FR/CZ): Farewell
Co se stane, když se má úžasná parta lidí rozloučit? Jdou slavit! Když
jsou zároveň tanečníky, akrobaty a herci, může být taková oslava
i veselá a poetická. Francouzský tanečník Dominique Boivin a Pierre
Nadaud, pedagog, filozof, tanečník, choreograf a klaun, hledají nové
přístupy k tanci. Poetické dílo tvořili se studenty Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně přímo pro festival. Trávník a nové muzeum
ve Žďáru. Otevřený prostor pro dětské hry s jejich pády, zájmem
o žížaly, hmyz a čtyřlístky. Tanečníci sledují jazyk mraků, hypnotickou
modř oblohy a její temné vření i bílé stopy letadel. Veselý
choreografický mechanismus, svoboda a radost z momentu, kdy jsou
všichni spolu.
What happens when the time comes and an amazing bunch of
friends is to say goodbye? They go and celebrate! And if by chance
they are dancers, circus artists and actors at the same time, the
celebration is merry and poetic. French dancer Dominique Boivin
and Pierre Nadaud, teacher, philosopher, dancer, choreographer, and
clown, are discovering new approaches do dance. Poetic piece they
put together with students of Janáček Academy of Music and
Performing Arts in Brno was created for the festival. The lawn and
new museum in Žďár are open space for children to play, to take
interest in earthworms, insects and four-leaf clovers, never mind the
falls. Dancers are watching clouds floating high in the sky, its
hypnotic blue with dark swirls and white streaks left behind by jet
planes. Funny choreographic mechanism, freedom and joy of being
together here and now.
a
a
a

© archiv

a
a
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Námět a choreografie / Idea and choreography: Dominique Boivin &
Pierre Nadaud
Scénografie / Set design: Marie Gourdain
Interpretace / Performance: Viktor Černický, Vojtěch Hříbek,
Tomáš Janypka, Silvie Kudelová, Ekaterina Plechková, Tereza Sikorová,
Marie Svobodová, Martin Šalanda, Jazmína Piktorová
Hudba / Music: Emilien Leroy
Produkce / Production: Lucia Šimášková

21.00
10. 7. |

Pojďme spolu všichni tančit! Ten, kdo se na představení během
festivalu jen díval, si může užít svůj vlastní taneční talent nebo ho
nově objevit. Zveme diváky, umělce, techniky, producenty,
produkční, partnery festivalu. Pojďte s námi všichni společně oslavit
letošní festival netradičním způsobem. Petra Fornayová, slovenská
performerka, choreografka a ředitelka festivalu Nu Dance Fest, nás
naučí tři patnáctivteřinové tance, které se sice inspirují společenským
tancem, ale velmi současným způsobem. Odneste si naučené
choreografie jako dárek domů a tančete kdykoliv, kdy budete chtít.
Let’s have Fun!

První nádvoří |

Závěrečná party /
Closing party

Everybody let’s dance! This is the opportunity you desire! All of you
who only watched the festival performances can enjoy or rediscover
your own talent. Audiences, technicians, producers, assistants of
production, festival partners, you are welcome. Jump up from your
seats and plunge into unconventional celebration of this
year’s festival together with us. Petra Fornayová, a Slovak performer,
choreographer and director of the Nu Dance Fest, is going to teach
us three fifteen-minute choreographies loosely-based on ballroom
dancing, yet in a very modern way. Keep the choreographies as a gift
and dance wherever and whenever you want. Let’s have Fun!
Hudba / Music: DJ Tief

© archiv

a
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1. nádvoří / 1st courtyard

DOPROVODNÝ PROGRAM /
ACCOMPANYING PROGRAMME
Hudební program / Music programme
Jako každým rokem, i letošní KoresponDance bude doprovázet
hudba. V pátek uslyšíte zpěvačku Kristýnu Kuhnovou a brazilského
kytaristu žijícího v Praze Felipa Machada. Dvojice hraje svěží fúzi popu,
jazzu, bossy, afrosamby, kapverdské morny nebo portugalského fada.
V sobotu zahraje jazzové seskupení Pavel Zlámal, Vlastimil Trllo, Petr
Ptáček, Jakub Tököly. V neděli si můžete užít dixielandový Tata Band.
Nedělní závěrečnou party roztančí DJ Tief.

Vstup do Muzea nové generace / Museum entrance
8. 7., 16.30 | 9. 7., 14.00 | 10. 7., 14.00

Like every year, this year’s KoresponDance is going to be full of live
music once again. Try and come on Friday and you’ll hear a fresh
blend of pop, jazz, bossa nova, afro-samba, Cape Verdean morna
and Portuguese fada sung and played by Kristyna Kuhnova
and Prague-based Brazilian guitarist Felipe Machado. On Saturday
will play jazz band Pavel Zlámal, Vlastimil Trllo, Petr Ptáček, Jakub
Tököly. On Sunday, enjoy the Tata Band Dixieland. The Sunday party
will dance to the rhythms played by DJ Tief.
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Prohlídka Po stopách Santiniho /
Following Santini’s Footprints
Komentovaná prohlídka s průvodcem: 45–90 minut.
Navštívíte nejzajímavější místa bývalého cisterciáckého kláštera –
nynějšího zámku, která jsou spojena s výjimečným architektem
Janem Blažejem Santini-Aichelem. Seznámíte se se životem
cisterciáckého řádu, vstoupíte do osobního sídla opata – prelatury,
navštívíte baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, zavítáte
do obydlí mnichů – konventu, nahlédnete do studniční kaple
a objevíte původní sádky ze 13. století.
Guided tour: 45–90 minutes.
Visit marvellous places of the former Cistercian monastery (now the
castle in Zdar), designed by the distinguished Baroque architect Jan
Blažej Santini-Aichel. It’s a good chance for you to take a peek into
the lives of Cistercian monks. You will see the prelature, an abbots’
personal spaces, the Basilica of the Assumption of the Virgin Mary
and St. Nicholas
Church, and the
convent, where the
monks lived. You’ll also
have a look into the
Well chapel and
discover the original
13th century fish ponds

Step into the dark forest where the brave
monks built their first monastery.
Experience one day in the life of a monk or
discover the beauty of Cistercian artworks.
Thanks to the kaleidoscope, you will be able
to move to the era of prosperity, nourishing
arts, sciences, and architecture, i.e. the era
of Baroque. Meet Abbot Vejmluva, the
bygone monastery’s outstanding personality
and the brilliant architect Jan Blažej Santini,
or explore the mathematical mysteries of
The Pilgrimage Church of St. John
Nepomuk at Zelena hora.

Procházka po stezce kolem Konventského
rybníka / Walk on educational trail around
Convent Pond
Procházka po značené stezce: 60–90 minut.
Vycházkový okruh B (viz mapa na str. 6) v délce 2,6 km kolem
Konventského rybníka představí nejen další Santiniho stavby v okolí
zámku, ale i místa s nejvyšší ochranou přírody.
Walk on marked trail: 60–90 minutes.
Educational circuit B (see page 6) – 2,6 km long – around the
Konventský Pond will show you another Santini‘s works around the
Castle and places with unspoiled nature.

Vstup do Muzea nové generace / Museum entrance
10. 7., 10.30

A Cistercian monastery and current estate
through eight centuries of history.

15.00

Vstupte do temných hvozdů, kde nebojácní mniši vybudovali první
klášter. Seznamte se s jedním dnem v životě mnicha či objevte krásu
cisterciáckého umění. Poté se díky kaleidoskopu přesunete do
období prosperity, rozkvětu umění, vědy a architektury, do období
baroka. Seznámíte se s opatem Vejmluvou, výraznou osobností
bývalého kláštera, potkáte geniálního architekta Jana Blažeje
Santiniho či proniknete do matematických tajů Poutního kostela sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

| 9. 7. |

Bývalý cisterciácký klášter a nynější zámek v průběhu osmi století.

Meeting point

Prohlídka Muzea nové generace / Guided
tour of the New generation museum
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16.30
| 9. 7. |
Meeting point

Kulatý stůl o projektech „Škola tančí“ –
pro pedagogy, choreografy a rodiče /
Round table discussion on “Dance in
Schools project” – for teachers,
choreographers and parents
Škola tančí je projekt, který se na látku probíranou ve školách dívá
uměleckým způsobem, skrze tělo a tanec. Projekt tak rozvíjí mnoho
otázek. U kulatého stolu chceme sdílet zkušenosti z projektu s lidmi
z českých škol i z umělecké sféry a také se zahraničními návštěvníky
festivalu, kteří ve svých zemích pracují s podobnými principy.
U kulatého stolu budou diskutovat tanečníci Marta Trpišovská
Vodenková, Jan Bárta, Zdenka Brungot Svíteková, Bára Látalová
a Jana Bitterová, pedagožky Gabriela Buchtová, Petra Vykydalová,
Iveta Klementová, Eva Hořínková a za zahraniční hosty tanečnice
a pedagožka Sophie Billy a další. Na závěr kulatého stolu vás zveme
na prezentaci výsledků projektů, které se ve školách uskutečnily na
jaře letošního roku. Pojďte se s námi podělit o vaše vize, zkušenosti
a dozvědět se více o projektu Škola tančí. Kulatý stůl je otevřený pro
širokou veřejnost, zvlášť vítaní jsou ředitelé škol, učitelé,
choreografové a rodiče školních dětí.

Dance in Schools was founded and aims to change the view of
a school curriculum from the perspective of physical arts, through
body and dance. The project deals with many issues on multiple
levels. This round table discussion is organised to share our
experience from the project implementation with people from Czech
schools, artistic field as well as foreign visitors of Korespondance
festival, who use similar principles in their countries. This round table
discussion will bring together dancers Marta Trpišovská Vodenková,
Jan Bárta, Zdenka Brungot Svíteková, Bára Látalová and Jana
Bitterová, teachers Gabriela Buchtová, Petra Vykydalová, Iveta
Klementová, Eva Hořínková and guests from abroad, like dancer and
teacher Sophie Billy among others. You are also invited to come
witness the presentation of the project results realized at schools in
spring 2016 in the end of the discussion. Come and share your ideas
and experience, and find out more about the Dance in Schools.
Discussion is open to general public. We would particularly welcome
heads of schools, teachers, choreographers and parents
22

Prezentace výsledků projektů, které se ve školách uskutečnily na jaře
letošního roku. Škola tančí je projekt, který se na látku probíranou ve
školách dívá uměleckým způsobem, skrze tělo a tanec. Kreativní
výuka probíhá na školách pod vedením zkušených umělců a tvůrců
ve spolupráci s učitelem dané školy. Profesionální umělec společně
s pedagogem „šijí na míru“ program pro konkrétní skupinu žáků
prostřednictvím vybraného školního předmětu. Může dítě poznávat
a pochopit fyziku nebo matematiku prostřednictvím těla v pohybu?

17.15
| 9. 7. |
Meeting point

Prezentace výsledků projektů „Škola tančí“
se žáky několika žďárských ZŠ / Dance in
Schools projects presented by pupils from
several schools in Žďár

Pod uměleckým vedením: Marta Trpišovská Vodenková (tanec),
Jakub Folvarčný (divadlo), Libuše Voběrková (hudba).

| 10. 7. |

Tanec, divadlo a hudba byly náplní tvůrčího procesu a programu
příměstského tábora. Pod vedením zkušených českých umělců
a pedagogů děti zkoumaly a rozvíjely svou kreativitu a objevovaly
krásy umění skrze rozmanité umělecké formy v malebném prostředí
Žďáru nad Sázavou a žďárského zámku. Přijďte se podívat na to, co
děti během tábora vytvořily.

Meeting point

Představení připravené během
příměstského tábora (děti od 9 do 15 let
ze Žďárska) / Performance created during
the performing arts summer camp

15.00

Presentation of
performances created
as part of the Dance in
Schools project at
schools in Spring 2016.
Dance in Schools
project aims to help
change the view of the
school curriculum from
the perspective of
physical arts, through
body and dance.
Creative learning runs
under the guidance of
experienced teaching artists and dance practitioners in collaboration
with teachers from the particular school. The teaching artist and the
school teacher prepare a taylor-made programme together for the
particular group of pupils as part of the selected school subject. Is it
even possible to learn and understand physics or maths through
dance?
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Creative process and programme of this year‘s summer camp once
again included dance, theatre and music. Under the guidance of
experienced artists and teaching artists the children explored and
developed their creativity, and discovered the beauty of art through
a variety of forms in the picturesque surroundings of Žďár nad
Sázavou and the Žďár castle. Come and see! The children will show
you what they created during the camp.

Meeting point

| 10. 7. |

15.00

Under the artistic lead of: Marta Trpišovská Vodenková (dance),
Jakub Folvarčný (theatre), Libuše Voběrková (music).

Kulatý stůl na téma „Scénografie a pohyb
– choreografická otázka?“ / Round table
discussion on “Set design and movement
– the issue of choreography?”
Jak jste si všimli, hodně umělců, kteří byli vybráni na festival, rádo
spojuje pohyb s předměty. Jak se liší řešení každého z nich, proč
předměty ve svých dílech využívají a jak tím ovlivňují publikum?
Pojďte sdílet své zkušenosti, myšlenky a divácké zážitky. Diskusi
zahájí prezentace projektu UN francouzské choreografky
a scénografky žijící v Česku Marie Gourdin. Diskutovat budeme za
účasti choreografů a scénografů, kteří se prezentují na festivalu.
Vítaní jsou další choreografové, designéři, scénografové, performeři,
tanečníci, producenti, novináři i široká divácká obec.
As you have probably
noticed, a lot of
artists invited to this
year’s festival enjoy
exploring the special
bond between body
movement and an
object. How much do
their approaches
differ, and what
solutions do they
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Děti od 9 do 15 let ze Žďárska / Children 9 to 15 years of Žďár region.

| 10. 7. |

Ateliéry pro děti (tanec–divadlo), ateliéry
s hasiči a další / Workshops for children
(dance–theatre), workshops with
firefighters and many more

15.00

offer? Why do they use the objects in their works and how do they
influence their audiences? Let’s share our experience, thoughts and
audience experience. Discussion will open the French choreographer
and set designer Marie Gourdin, who lives and works in the Czech
Republic, presenting her UN project. This round table discussion will
host choreographers and set designers participating at the
Korespondance festival. We would also like to welcome other
choreographers, designers, set designers, performers, dancers,
producers, journalists, and general public.

Pojďte skrze hru a tvořivá cvičení rozvíjet svůj potenciál, smysl pro
pohyb, tanec a výtvarné umění. Taneční a výtvarné dílny povedou
zkušení lektoři Marta Trpišovská Vodenková a Jakub Folvarčný.
Hasiči nabízejí různé aktivity a hry, kterými seznamují děti se svou
prací.

Meeting point

(zápis na info centru / registration at the info centre)

Let’s develop your potential, sense of movement, dance and arts
through game. The dance and arts workshops will be conducted by
our experienced instructors Marta Trpišovská Vodenková and Jakub
Folvarčný.
The firefighters have prepared a variety of activities and games to
help children become familiar with their work.
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Pivovarský dvůr

Výstava / Exhibition
Festival KoresponDance má kouzlo zprostředkovávat setkání i s těmi,
které jste už v minulosti měli možnost obdivovat. Opět jsou tu. Jsou
to vzpomínky na minulé ročníky, které vás naladí k vychutnání vašich
dnešních zážitků. Zastavte se proto v Pivovarském dvoře! Děkujeme
Draganu Draginovi, že zachytil tyto magické okamžiky.

Prelatura, schodiště mezi II. a III. nádvořím /
Prelature, staircase between 1st and 3rd courtyards

KoresponDance has got the “magic wand” to bring back those who
you already had the opportunity to admire. Here they are again with
us! The memories of the previous festival editions will get you in the
mood to enjoy your viewing experiences today. Come visit
Pivovarský dvůr and have a look! We’d like to thank Dragan Dragin
for capturing the magical moments.
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Hudební mapping / Music mapping
Zatímco vy chodíte a pohybujete se, vzniká díky instalaci
Tomáše Hubáčka hudba. Tedy procházejte se, skákejte a tančete –
Zámek tím získá neopakovatelnou atmosféru. Na schodišti
k Prelatuře se z vás najednou může stát hráč na netradiční harfu.
Právě vy dnes máte tu moc rozeznít výjimečnou Santiniho
architekturu.
While you walk and move, the installation by Tomas Hubacek creates
music. So walk and jump and dance and add to the unique
atmosphere at the castle. On the stairscase leading to the Prelature
you may suddenly become an unconventional harp player. Now you
have the power to chime Santini’s exceptional architecture.

Festivalový tým /
Festival Team
a

Marie Kinsky Umělecká ředitelka / Artistic director

a

Lenka Flory Ředitelka pro zahraniční vztahy a Fillimit / Manager
for foreign relations and Fillimit

a

Fabrice Martin Administrace a logistika / Administration and logistic

a

Vladimír Burian Technický ředitel / Technical director

a

Pavla Beranová Světelný design / Light design

a

Marie Gourdain Scénografie / Set design

a

Eva Dryjová Koordinátorka pokladny a pořadatelská služba / Box office

a

Pavel Škoda Grafický design / Graphic design

a

Anna Ješátková PR

and volunteers coordinator

a

Lenka Vinická PR

a

Jana Bohutínská Komunikace / Communication

a

Lucie Fabišiková Produkce / Production

a

Lucia Šimášková Produkce / Production

a

Katy Uhrová Produkce / Production

a

Markéta Kafková Koordinátorka aktivit pro děti /

a

Marta Vodenková Koordinace příměstského tábora /

a

Coordination of children activities
Coordination of summer camp

Gábina Buchtová Koordinace projektu do škol / Coordination
of school projects

a

Dana Kopanicová Účetnictví / Accountancy

a

Jiří Bárta IT

Velké díky patří týmu Muzea nové generace a všem našim partnerům. /
Thank you to the team of the New Generation Museum, thank you to all
our partners.
Poděkování týmu Kinský Žďár a.s. a Obchodní dům Kinský. / Thank you
to the team of Kinský Žďár a.s. and Kinský department store.
Velké poděkování všem našim skvělým dobrovolníkům! / Great thank
you to our beautiful and helpfull volunteers!
Změna programu vyhrazena. V případě nepříznivého počasí se festival
uskuteční v náhradních prostorách. / The organizers reserve a right to
adjust the festival program according to the current weather conditions.

www.korespondance.cz
www.facebook.com/korespondance

www.se-s-ta.cz
www.facebook.com/sesta.tanec

