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7.–10. 7. 2017

Program / Programme
Pátek / Friday 7. 7.

9.00–18.00 | Prohlídka Muzea nové generace / Guided tour
Muzeum / Museum
of the New Generation Museum |
9.00–18.00 | Prohlídka Po stopách Santiniho / Following
Santini’s Footprints |
Muzeum / Museum
14.00 | Kulatý stůl o projektech „Škola tančí“ – pro
pedagogy, choreografy a rodiče / Round table discussion
on “Dance in Schools” project – for teachers, choreographers
and parents |
I. nádvoří / 1st courtyard
16.00 | Prezentace výsledků projektů „Škola tančí“ / Dance in
Schools projects presentation |
Pivovarský dvůr / Brewery courtyard

|

17.30 | Slavnostní zahájení / Festival opening
I. nádvoří / 1st courtyard

Sobota / Saturday 8. 7.

3
18.00 | Jean Gaudin, Sebastian Fournier & Žďáráček
3
3 (SK/HU/FR/CZ): Everything is nice in Paradise |
3
3
18.00 | Handa Gote (CZ): Mutus Liber |
3
3
3
20.00 | Sebastien Fournier (FR): Koncert / Concert |
3
3
3
20.00 | Lola Lince Experimental Dance Company (MEX):
3
3 Studies and Fragments on Dreams I |
3
3
20.00 | Billy Mullaney & Niels Weijer (USA/NL):
3
3 A Corridor Piece |
3
3
21.30 | Mal Pelo (ES): Bach |
3
3
10.00 | Asociácia Súčasného Tanca (SK): Vitrína /
3
Náměstí Republiky / Centre of Žďár n/S
3 A Showcase |
3
12.00–18.00 | Prohlídka Muzea nové generace / Guided tour
Muzeum / Museum
of the New Generation Museum |
12.00–18.00 | Prohlídka Po stopách Santiniho / Following
Muzeum / Museum
Santini’s Footprints |
14.00 | Kulatý stůl „Barokní kořeny v tanci a architektuře“ /
Round table on ”Baroque relationship in dance
and architecture” |
I. nádvoří / 1st courtyard
16.00 | Představení připravené během tábora (děti od 9
do 15 let) / Performing arts summer camp closing performace
presented by children 9–15 years old |
3
3
3
3

18.00 | Oona Doherty (UK): Hope Hunt into Lazarus |

Neděle / Sunday 9. 7.

20.00 | Lola Lince Experimental Dance Company (MEX):
3
3 Studies and Fragments on Dreams II |
3
3
20.00 | Jean Gaudin, Sebastian Fournier & Žďáráček
3
3 (SK/HU/FR/CZ): Everything is nice in Paradise |
3
3
21.00 | Claudio Stellato (IT/BE): La Cosa |
3
3 (21.15 Amfiteátr Pilák / Amphitheater Pilák)
3
9.00–18.00 | Prohlídka Muzea nové generace / Guided tour
Muzeum / Museum
of the New Generation Museum |
9.00–18.00 | Prohlídka Po stopách Santiniho / Following
Santini’s Footprints |
Muzeum / Museum
10.00 | Procházka po stezce kolem Konventního rybníka /
Walk on educational trail around Convent Pond
|
Muzeum / Museum
|

14.00 | FILLIMIT – kulatý stůl / FILLIMIT – round table
III. nádvoří / 3rd courtyard

15.00 | FILLIMIT – otevřené ateliéry / FILLIMIT – open
studios |
III. nádvoří / 3rd courtyard
16.30 | FILLIMIT – choreografický seminář / FILLIMIT –
choreography seminar |
III. nádvoří / 3rd courtyard
15.00 | Ateliéry pro děti a dospělé / Workshop for children
and adults |

7. 7.–10. 7.

Pondělí / Monday 10. 7.

3
18.00 | Halka Třešňáková & VerteDance (CZ): Heroin West |
3
3
3
20.00 | Lola Lince Experimental Dance Company (MEX):
3
3 Studies and Fragments on Dreams III |
3
20.00 | Josef Nadj & Joëlle Leandre (HU/FR): Penzum |
3
3
3
21.00 | KoresponDance party | I. nádv. / 1st courtyard
3
9.00–18.00 | Prohlídka Muzea nové generace / Guided tour
Muzeum / Museum
of the New Generation Museum |
9.00–18.00 | Prohlídka Po stopách Santiniho / Following
Santini’s Footprints |
Muzeum / Museum
3
18.00 | Koncert: Francouzsko-česká hudební akademie Telč /
3
3 Concert: French-Czech Music Academy Telč |
3
3
19.00 | Halka Třešňáková & VerteDance (CZ): Heroin West |
3
3
20.00 | Josef Nadj & Joëlle Leandre (HU/FR): Penzum |
3
Celým festivalem vás bude provázet „Paráda“
Pierra Nadauda (FR/CZ) ve spolupráci s JAMU /
Through the whole festival you will be accompanied by
„Paráda“ by Pierre Nadaud (FR/CZ) and JAMU artists.
3

7. 7.–10. 7.

Hudební program / Music programme |
1st courtyard:

I. nádvoří /

7. –8. 7. Ondřej Kozák
9. 7. Camões house band duo (Kristýna Kuhnov, Felipe Machado)
9. 7. Camões house band
10. 7. Dj PartneR
3
3
3
3
3

Hlavní program / Main programme

Začátky představení jsou na výchozím místě Meeting point,
pokud není uvedeno jinak ( ) / The performances start
at the Meeting point, unless otherwise stated ( ).

Tento symbol
najdete u brány
na 1. nádvoří /
You can find this
symbol at the gate
at 1st courtyard

The Meeting Point
Areál Zámku Žďár je veliký a jednotlivá představení se odehrávají na
mnoha různých festivalových místech. A právě proto jsme pro vás
připravili tzv. Meeting Point, orientační bod, na kterém se před
začátkem takto označených představení sejdeme, abychom společně
vyrazili za vybraným kulturním zážitkem.
Meeting Point se nachází na 1. nádvoří u horní brány, vedoucí
na 2. nádvoří, a je viditelně označený symbolem kruhu s panáčky.
The Žďár castle grounds are large and performances are held on
various festival stages. Good news is that we established the Meeting
Point for you to gather. There, at the Meeting Point, we will pick you
up and navigate you to the culture experince of your desire.
The Meeting Point is located next to the gate between 1st and
2nd courtyards and will be visibly designated by the symbol of people
geathered in the circle.

KoresponDance získal ocenění EFFE
jako pozoruhodný Evropský festival /
KoresponDance received the EFFE Label for remarkable
European festival
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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 Estate
Žďár n/S or online at GoOut.cz.
aa Jednodenní vstupné / One-day ticket: 400 Kč |
sleva / discount: 250 Kč
aa Čtyřdenní festivalový pas / Four-day festival pass: 700 Kč
aa Jednodenní rodinné vstupné / One-day family ticket: 700 Kč
(2+2 a více / and more)

Sleva platí pro: studenty, seniory, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, obyvatele
Žďáru nad Sázavou a držitele Barokního Pasu / Discount possible for:
students, elderly, holders of ZTP and ZTP/P card, residents of Žďár nad
Sázavou and Baroque Pass holders.
Zdarma: pro děti do 12 let / 100% discount for children up to 12 year.
Představení a program pro děti i rodiče za každého počasí /
Performances and program for children and adults takes places even
in case of rain

Finanční partneři / Financial Partners:
Sponzorský vzkaz
Kraje Vysočina

Státní fond kultury ČR

Partneři / Partners:

ČESKÁ FEDERACE
POTRAVINOVÝCH BANK

Z verejných zdrojov
podporil Fond
na podporu umenia

Mediální partneři / Media Partners:

Poděkování / Acknowledgment:
Mara Serina, Patrick Toussaint, Fabrice Martin, Havas international Prague,
divadelní studio Farma v jeskyni.
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Úvodní slovo /
Introduction
Dívejte se, přidejte se a bavte se: smršť pohybu, jazyků,
nápadů a snů se blíží! KoresponDance je tu s vámi a je tu
pro vás!
Vstupte s námi do světa tance, nového cirkusu
a pohybového divadla, který s sebou vezou umělci ze tří
kontinentů. Uvidíte čtyři světové premiéry!
Pátý ročník festivalu KoresponDance se hlásí k iniciativě Rok
českého baroka, dodnes překvapivě svěžího a bohatého
tématu. Je baroko pouhou nostalgií nebo inspirací?
Vnímejte historické prostředí Žďáru všemi smysly, neboť je
originálním, nevšedním důkazem toho, že umění žije. Projděte
si Muzeum nové generace na zámku a užijte si klid přírody.
Rodiny, profesionálové, milovníci tance a všichni zvídaví lidé
jsou vřele vítáni!
Watch, join, and enjoy: a whirlwind of moves, languages,
ideas and dreams is opening up! KoresponDance is here
with you and for you!
Discover dance, new circus and physical theatre brought by
artists from three continents. You’ll share with us four world
premieres.
The 5th KoresponDance festival edition joins in the initiative
of the year of the Czech baroque, surprisingly fresh and rich
theme. Baroque – nostalgia or inspiration?
Experience the historical surrounding in Ždár through all
your senses as a unique and unconventional stage for living
arts, discover the New Generation Museum at the estate,
enjoy the calm of nature.
Families, professionals, dance lovers and all curious people
be warmly welcomed!
Marie Kinsky

Lenka Flory

ředitelka festivalu
KoresponDance / Director
of the KoresponDance festival

ředitelka pro zahraniční vztahy
a FILLIMIT / Manager for foreign
relations and FILLIMIT

Záštita /
Auspice
Vážení hosté KoresponDance,
souhlasím s tvrzením tanečních mistrů, že tanec je
komunikace mezi tělem a duší, vyjadřuje to, na co slova
nestačí. Pomáhá nám dorozumět se s lidmi bez použití
jediného slova v cizím jazyce, nepotřebuje žádný překlad,
tanec je srozumitelný všem napříč věkovými skupinami.
Všem aktivním účastníkům letošního Mezinárodního
festivalu současného tance a pohybového divadla
KoresponDance a také divákům a hostům bych rád popřál
příjemná a neopakovatelná setkání s krásou, emocemi
a výjimečným pohybem v osobitém výrazovém podání.
Jsem potěšen, že je Vysočina důstojnou kulisou tak
výjimečnému projektu, který Kraj Vysočina hrdě finančně
podporuje.
Dear KoresponDance Visitors,
I fully resonate with dance masters who say that dance is
a form of communication between the body and the soul
and that it can express what words cannot. Dance helps us
to communicate with others without uttering a single word
in a foreign language; no translation is necessary as dance
can be understood across all age groups.
I would like to wish to all participants at this
year’s International Festival of Contemporary Dance and
Physical Theatre, KoresponDance, as well as to all visitors
and guests, an enjoyable and unique experience that allows
them to encounter beauty, emotions and exceptional art
full of distinction and expression. I am very happy that
Vysočina has become a stage for this extraordinary project
and that the Vysočina Region is its proud sponsor.
MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina / President of the Vysočina Region
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PREMIÉRA / PREMIERE

Meeting point

|

7. 7. /

18.00 | 8. 7. /

20.00

HLAVNÍ PROGRAM / MAIN PROGRAMME

Jean Gaudin, Sébastian Fournier
& Žďáráček (SK/HU/FR/CZ):
Everything is nice in Paradise
Rozlehlé opuštěné barokní sklepení žďárského zámku, které se
naplňuje barokní hudbou českého skladatele Jana Dismase Zelenky
a vaší vlastní přítomností. Oživeno zpěváky z místního pěveckého
sboru Žďáráček a francouzského sboru pod magickou taktovkou
kontratenora Sébastiena Fourniera (FR) za doprovodu tanečníků Rity
Gobi z Budapešti a Jany Terakové z Paříže. Rozsáhlá freska, která
vyvřela z hlubin představivosti choreografa Jeana Gaudina (FR), bude
představena pouze vám, pouze na festivalu KoresponDance. Tuto
premiéru si rozhodně nenechte ujít!
Extensive and abandoned vaults of the Žďár estate will all fill with Jan
Dismas Zelenka’s music. Under the baton of Sébastien Fournier, French
countertenor, the vaults will come to life again with songs rendered by
the local choir Žďáráček (CZ) and French Choir accompanied by
dancers Rita Gobi from Budapest and Jana Terekova from Paris. This
immense fresco emerged out of the imagination of the choreographer
Jean Gaudin (FR) and it will be presented only to you and at the
KoresponDance festival only. Don’t miss this premiere event!
aa Koncept a choreografie / Concept and choreography: Jean Gaudin
aa Dirigent a zpěv / Conductor and singing: Sébastien Fournier
aa Sbor / Choir: Žďáráček pod vedenim Pavla Schmidta a Dany Foralové
a sbor Sébastiena Fourniera / Žďáráček under leadership of the Pavel
Schmidt and Dana Foralová and the Sébastien Fournier choir
aa Intrepretace / Performance: Rita Gobi, Jana Tereková
aa Hudba / Music: Jan Dismas Zelenka
aa Scénografie / Scenography: Marie Gourdain
aa Produkce / Production: Lucia Šimášková a Katy Uhrová pro Centrum
choreografického rozvoje SE.S.TA / Lucia Šimášková and Katy Uhrová for
SE.S.TA, Centre of choreographic development
aa Délka / Duration: 30 min

© archiv

Za podpory / Supported: Sprezzatura, ZUŠ Františka Drdly, Žďár n/S

10

18.00–21.00
| 7. 7. /

Představení Mutus Liber („Němá kniha“) skupiny Handa Gote je
inspirováno alchymickou knihou z roku 1677, která beze slov popisuje
návod na výrobu kamene mudrců. Složité obrazy jednotlivých fází
výrobního postupu umožňují vykouzlit za pomoci pohybu někdy až
nemotorně působící svět práce, rukodělnosti a kutilství ve světě, který se
pomalu, ale jistě obrací k virtuálnosti a náhražkám fyzické skutečnosti.
Vraťte se s námi zpátky v čase do období baroka, plného skutečných
prožitků a mystiky, prostupující každodenní život. Na čtyřech
stanovištích můžete sledovat průběh práce, která nikdy nekončí, můžete
přicházet a odcházet a nechat rozhodovat svoji zvědavost.

Meeting point

Handa Gote (CZ): Instalace
a performance na motivy představení
Mutus Liber / Instalation and
performace based on Mutus Liber

The Mutus Liber performance (“Silent Book”) by Handa Gote company is
inspired by the book on alchemy first published in 1677, which without
words shows how to obtain the philosopher’s stone. Intricate images
and illustrations of multiple phases of the creation process make it
possible for us to conjure up worlds of work, handicraft and DIY in
today’s world that slowly, but certainly turns (in)to virtual reality and
substitutes for physical reality. Come join us to travel back in time to the
Baroque period, full of real experiences and mysticism ever present in
everyday life. At four locations, you can watch the progress of work that
never ends, you can come and go and let your own curiosity decided.
aa Autorský tým / Creative team: Veronika Švábová,
Tomáš Procházka, Robert Smolík, Jan Dörner,
Jakub Hybler
aa Host / Guest: Michael Pospíšil
aa Produkce / Production: Maria Cavina
aa Délka / Duration: 3 hodiny / hours

© Petr Králík

Za podpory / Supported: Ministerstvo kultury ČR,
hlavní město Praha, Motus, produkce divadla
Alfred ve dvoře, Baševi o. p. s. a jedefrau.org
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20.00
| 7. 7. /
Meeting point

Sébastien Fournier (FR):
Koncert / Concert
Kontratenor, sbormistr a dirigent Sebastien Fournier (FR) je
dlouholetým spolupracovníkem festivalu KoresponDance.
Je interpretem barokní a současné hudby a zakladatelem barokního
sboru Sprezzatura, jehož cílem je zpřístupnit barokní hudbu široké
divácké obci.
V roce 2010 reprezentoval Francii na Světové výstavě v Pekingu a od té
doby pravidelně spolupracuje s mezinárodním kulturním centrem
Yishu 8.
Tento rok uvede v Muzeu Nové Generace sólový koncert se skladbami
ze středoveku a renesance.
Countertenor, choirmaster and conductor Sebastine Fournier is
a longterm collaborator of KoresponDance festival.
He is a performer of baroque and contemporary music and founder of
the baroque choire Sprezzatura, whos aim is to spead the art of the
baroque music among large audiences.
In 2010 he was selected to represent France at the 2010 World
Exposition in Beijing. Since than he is regularly invited by the
International Cultural Center Yishu 8 for different collaboration
projects.
This yeat he will present a solo program with the music of middle ages
and renaissance in the Museum of New Generation.

© Tomáš Princ

aa Zpěv / Singing: Sébastien Fournier (FR)
aa Doprovod / Accompanied by: sbor Sprezzatura / Sprezzatura choir
aa Délka / Duration: 15 min
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Světlo a stíny, noc a den, bdění a spánek – to jsou kontrasty, tak
typické nejen pro odbobí baroka, ale i pro samotnou lidskou mysl. Při
snění jsou síly vnějšího světa bezmocné, zanikají a člověk se z vědomí
potápí až do bezvědomí. Čas mizí a my můžeme snít, volně, svobodně
a bez hranic. Představení Studie a fragmenty snů dává volný průchod
fantazii umělce i diváka, který ho pozoruje. Svět, který tímto spojením
vzniká, je velmi proměnlivý a umožňuje vnímat společný zážitek
mnoha způsoby. Každý den uvidíte jiný příběh, každý den můžete
skládat spolu s Lolou Lince skládačku snů.

20.00
| 7. 7., 8. 7., 9. 7. /

Studies and Fragments on Dreams I – Pilgrimage with Bells
Studies and Fragments on Dreams II – The Rainmaiker
Studies and Fragments on Dreams III – The Dragonfly‘s Dream

Meeting point

Lola Lince Experimental Dance
Company (MEX): Studies
and Fragments on Dreams I–III

Light and shadow, night and day, wakefulness and sleep – these are
contrasts so typical not only for Baroque era, but for human mind
itself. It is in our dreams, that the forces of outer world loose power,
they fade and perish and you sink down from consciousness into
unconsciousness. It is the moment when time vanishes and you can
dream on, freely without boundaries. The Study and fragments on
Dreams performance sets the imagination of both the artist and the
spectator free. The emerging world is volatile and it allows us to
perceive the collective experience in many ways. Every day you’ll
watch a different story, every day you can join Lola Lince to put the
puzzle of dreams together.
aa Námět / Concept: Lola Lince
aa Umělecká režie / Artistic direction: Natsu Nakajima and Lola Lince
aa Choreografie / Choreography: Natsu Nakajima and Lola Lince
aa Interpretace / Performance: Lola Lince
aa Světelný design / Lighting design: Gloria Minauro
aa Hudba / Sound design: Natsu Nakajima a Lola Lince
aa Stage assistant / Stage assistant: Laura Zermeño
aa Administrace / Administration: Lillian Penélope Quero Arauz
aa Délka / Duration: 3 x 20 min

© Alfredo Pastor

Podpora a koprodukce / Support
and co-production: FONCA –
Secretaria de Cultura
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20.00
| 7. 7. /
Meeting point
PREMIÉRA / PREMIERE

Billy Mullaney & Niels Weijer
(USA/NL): A Corridor Piece
Niels, Billy a barokní chodba – ti tři se potkali v červenci 2016 na
Zámku Žďár, spojila je choreografická platforma FILLIMIT. Zavázali se,
že si budou jeden druhého pamatovat přesně tak, jak se poznali.
Zavázali se, že pro sebe navzájem zůstanou stejní. A po roce? Billy
a Niels jsou vyšší, nebo jen chodba se snížila? Chodba je delší, nebo
možná Billy s Nielsem jen zestárli a už nedoběhnou tak daleko?
Chodba je temnější nebo rozmazanější, nebo si ji jen oni pamatovali
světlejší a jasnější. Možná že zámecká chodba má jen více trpělivosti
než člověk…
Niels, Billy and the Baroque Corridor – the trio got together in June 2016
at the Žďár Castle. They became friends through the FILLIMIT
choreographic platform. They made a promise to remember each other
just the way they were when they met, they agreed to remain the same.
What do you see after a year? Billy and Niels are taller, or could it be that
the corridor ceiling has dropped down? The corridor is longer, or Billy
and Niels may be older and can’t run so far. The corridor got darker and
more blurred, or they only remember it lighter and brighter. Or perhaps
the estate corridor appears to be more patient than a man…
aa Námět a interpretace / Concept & performance: Niels Weijer
& Billy Mullaney
aa Délka / Duration: 30 min

© archiv

Podpora / Supported: FILLIMIT 2016, KoresponDance
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Is it possible to combine Baroque music with contemporary dance?
Watch the Spanish choreographer Maria Muñoz, who daringly took up
the bold challenge of looking for answers to the question in her
performance called Bach. To create the piece that has toured the
world, she took inspiration from the well-known Baroque music cycle
of fugues and preludes The Well-Tempered Clavier by Johan Sebastian
Bach. Now the KoresponDance festival is bringing this unique
combination of Baroque music and its dance expression to Žďár
nad Sázavou.

20.30
7. 7. /
|

Dá se spojit barokní hudba a současný tanec? Na tuto otázku vám
odpoví choreografka Maria Muñoz, která přijímá odvážnou výzvu ve
svém představení Bach. Známý cyklus skladeb „Dobře temperovaný
klavír“ Johanna Sebastiana Bacha ji inspiroval k tvorbě performance,
kterou již měli možnost vidět diváci z celého světa. Festival
KoresponDance 2017 nyní přináší toto unikátní spojení barokní hudby
a jejího tanečního vyjádření i do Žďáru nad Sázavou.

Meeting point

Mal Pelo/Federica Porello (ESP):
Bach

aa Námět a režie / Creation and direction: María Muñoz
aa Interpretace / Performance: Federica Porello
aa Hudba / Music: Clave Ben Temperat, Johan Sebastian Bach
aa Interpretace / Performance: Glenn Gould
aa Assistent režie / Assistant to direction: Leo Castro, Pep Ramis
aa Video / Video images: Núria Font
aa Světelný design / Lighting: August Viladomat
aa Produkce / Production: Mal Pelo
aa Propagace / Promotion: Eduard Teixidor, Mamen Juan – Torres
aa Délka / Duration: 50 min

© Jordi Bover

Produkce souboru Mal Pelo ve spolupráci s Teatro Real v Madridu a Teatro Lliure
v Barceloně. / A production of Mal Pelo. With the collaboration of Teatro Real
(Madrid) and Teatre Lliure (Barcelona).
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10.00
8. 7. /
|
Náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou

AST/Peter Šulej (SK): Vitrína
Projekt kurátora Petera Šuleje Vitrína rozšiřuje obvyklý divadelní
prostor s jasným cílem - roztančit ulice města. Choreografové,
performeři a tanečníci dostávají jednoduché zadání – využít barokní
genius loci Žďáru nad Sázavou a jeho architektonické dispozice
a otevřít tak pomyslná okna do kulturního světa všem zájemcům
o kulturu i náhodným kolemjdoucím. Každý se s touto úlohou
vypořádává svým vlastním originálním způsobem.
With the specific aim to make the town streets dance, Peter
Šulej’s project Vitrína extends the common theatre stage space.
Choreographers, performers and dancers are given a simple assignment
– to employ the distinctive Baroque “genius loci” of Žďár nad Sázavou
and its architectural layout and thus open the imaginary windows into
the world of culture for all those who are interested, and also for random
bystanders. Every one of the artists deals with the given task in their own
original way.
aa Soňa Feriečíková / Bod.y – LA FENÊTRE OUVERTE:
koncept a interpretace / concept and performance: Soňa Ferienčíkova &
Jozef Charfaoui
aa Jana Tereková – BORDEL S VLNAMI:
koncept a interpretace / concept and performance: Jana Tereková
aa Petra Fornayová – STRATEGIEN GEGEN CHOREOGRAPHIEREN:
koncept a interpretace / concept and performance: Petra Fornayová
aa Adriana Bobowska – NEBO:
koncept / concept: Zuzana Hianiková
interpretace / Performance: Adriana Bobowska
aa Délka / Duration: 4 x 20 min
Prezentaci projektu podpořil z veřejných zdrojů Fond na podporu
umění v SR / Presentation of project supported Slovak Arts Council.

© archiv

Podpora / Suported by:
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18.00
8. 7. /
|

Spolu s britskou performerkou Oonou Doherty se vydáte na cestu
Irskem, kterým prochází, aby odhalila dopady nezaměstnanosti,
ekonomické krize a občanské války. Uvidíte lidské charaktery,
vycházející z irských stereotypů. Představení Hope Hunt into Lazarus –
pomyslná cesta za nadějí – přivádí performerku až na samou hranici
fyzického divadla – proměnuje se v různé bytosti, skrze pohyb a zvuk
nachází ideály mužství, sebedůvěry, morálky a nostalgie. Za doprovodu
barokní skladby Miserere (Gregorio Allegri) balancuje na tenké hranici
mezi tragédií a komedií, násilím a nevinností, moderní interpretací
barokních principů vytváří z kontrastu harmonii, ze silných
emocí poezii.

Meeting point

Oona Doherty (UK):
Hope Hunt into Lazarus

Set off on a journey through dirty Europe with the Irish performer
Oona Doherty who struggles to purify the image of the mankind. All
types of characters that she finds among Irish stereotypes will parade
in front of you, it is Ireland scarred by the civil war, unemployment and
economy crisis.
The hunt for hope leads the performer to the very border of physical
theatre – through movement and sound she transforms in various
beings discovering ideals of mankind, self-assurance, ethics and
nostalgia. Accompanied by the Baroque composition Miserere
(Gregorio Allegri), teetering on the fine line between tragedy and
comedy, violence and innocence, modern interpretation of Baroque
principles. Juggling the conflicting contrasts, Oona Doherty brings
them into harmony while strong emotions fuse into poetry.

© Simon Graham

aa Námět, choreografie, interpretace / Concept, choreography
& performance: Oona Doherty
aa Hudba / Sound design: Chris McCorry & Oona Doherty
aa Světelný design / Lighting design: Simon Bird
aa Řidič / Driver: Rory Moore
aa Délka / Duration: 30 min
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21.00
8. 7. /
|
Meeting point (nebo/or amfiteátr/amphitheatre Pilák 21.15)

Claudio Stellato (IT/BE): La Cosa
Čtyři metry krychlové dřeva, čtyři muži a čtyři sekyry. Multidisciplinární
umělec Claudio Stellato a jeho přátelé ve své show La Cosa (Věc)
nachází fyzické limity lidského těla při stavbě a následné destrukci
tvarů ze špalků a polen. Čtyři muži stírají hranice mezi lidským tělem
a přírodním materiálem v originální choreografii na pomezí tance,
divadla a cirkusu. Humor a fantazii v každodenní práci? Jistě! A kde
jinde, než v atmosféře kontrastního baroka, v místě, které je od
pradávna nerozlučně spjato s okolními lesy.
Four cubic metres of firewood, four men and four axes. Multidisciplinary
artist Claudio Stellato and his friends explore the physical limits of the
human body while constantly shaping and destroying the pile of wooden
logs. La Cosa is a bordering dance, theatre and circus choreography for
four men who blur and wipe the lines between a human body and
natural material. Humour and imagination in everyday drudgery?
Certainly! Where else would one look for it than in Baroque atmosphere
of the place that has been inseparably intertwined with its surrounding
forests.
aa Choreografie / Choreography: Claudio Stellato
aa Interpretace / Performance: Julian Blight, Mathieu Delangle, Valentin
Pythoud, Claudio Stellato
aa Scénografie / Set design: Nathalie Maufroy
aa Produkce & management / Production & management: Nathalie
De Backer
aa Produkce / Production: Fangule A.D.F
aa Koprodukce / Coproduction: Les Halles de Schaerbeek (BE), la Maison
de la Culture de Tournai (BE), Manège de Reims – Scène Nationale (FR),
la Villette (Paris, FR), Oerol Festival (The Netherlands), Theater op
de Markt-Dommelhof (Neerpelt, BE), Le Prato – Pôle National des Arts
du Cirque (Lille, FR), L’Échangeur – CDC Hauts-de-France (FR).
aa Délka / Duration: 50 min

© Massao Mascaro

Podpora / Supported: Latitude 50 – Pôle arts du cirque et de la rue (Marchin, BE), Espace
Périphérique (Paris, FR), Le Cuvier – CDC Aquitaine (Bordeaux, FR), La Brèche, Pôle National
des Arts du Cirque – Cherbourg, (FR), L‘Atelier des marches (Bordeaux, FR), Festival Excentrique
– Culture-O-Centre (Orléans, FR), Menu Spaustuve (Lithuania), Pépinières européennes pour
jeunes artistes (Paris, FR), La Biennale de danse de Lyon (FR), Le Mans fait son cirque (FR),
Viagrande Studios (Italy), Subtopia (Stockholm, Sweden), Circuscentrum (Ghent, BE). With the
support of the la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de la Danse.
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Heroine West brings together the distinctive personalities of the Czech
alternative theatre scene – VerTeDance teamed up with a universal
artist and author Halka Třešňáková in an attempt to tackle the theme
of the American Old Wild West, western movies and different female
character – a vamp / a mother / a heroine. The two women behind this
project are director-choreographer Halka Třešňáková and interpreter
Veronika Knytlová who have drawn inspiration for the Heroine West
performance from the images that have appeared in western movies.
Today the artists are ready to take the images into physical extremes:
square dance in a crowded saloon, lightning draws of weapons,
chewing tobacco, polishing skills of a gun-play, alcohol delirium,
horseback riding, a hat on the head. The female softness and subtlety
stands in opposition to her defensive aggression against the macho
world of the Wild West.
aa Režie, choreografie / Direction, choreography: Halka Třešňáková
aa Tvůrčí spolupráce a interpretace / Artistic cooperation and
performance: Veronika Knytlová
aa Zvuk-hudba / Sound-music: Ondřej Skála
aa Scéna / Set design: Paulína Skávová
aa Light design / Light design: František Fabián
aa Produkce / Production: Lucie Nováková
aa Délka / Duration: 50 min

19.00
18.00 | 10. 7. /
| 9. 7. /
Meeting point

Představení Heroin West spojuje výrazné tváře české alternativní scény
– VerTeDance se potkává s performerkou Halkou Třešňákovou, aby se
společně utkaly s tématem divokého západu, kovbojky a ženysvůdnice/matky/hrdinky. Středobodem projektu jsou dvě ženy – Halka
Třešňáková v roli režisérky a choreografky a Veronika Knytlová jako
interpretka. Výchozí inspirací Heroin West jsou velmi konkrétní obrazy
známé z westernů, které autorky hodlají dovést do fyzického extrému:
square dance v přeplněném saloonu, tasení zbraně, žvýkání tabáku,
fyzická práce s koltem u pasu, opojení alkoholem, jízda na koni,
klobouk na hlavě. Lascivnost, jemnost, svůdnost ženy se střídá s její
obrannou agresivitou v macho světě divokého západu.

PREMIÉRA / PREMIERE

Halka Třešňáková
& VerteDance (CZ): Heroin West

© archiv

Podpora / Supported: MKČR, MHMP, International Visegrad Fund, ALT@RT/Studio
ALTA, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Truc Sphérique/Stanica Žilina
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20.00
20.00 | 10. 7. /

Fenomenální francouzský tanečník a choreograf s kořeny v Srbsku
Josef Nadj přijíždí do České republiky, aby předvedl publiku na
festivalu KoresponDance v obnovené premiéře své představení
Penzum, ve kterém účinkuje spolu s kontrabasistkou Joëlle Léandre.
Vystoupení inspirované deníkem maďarského básníka Joszefa Atiily,
který byl nešťastně zamilován do své psychoanalytičky Flory Kazmutzy,
zpočátku působí jednoduše – na scéně nevidíte nic než dva stoly
a velikou papírovou zeď na kreslení. Pak se ale začne odehrávat
tragický příběh plný lásky a boje s těžkou duševní chorobou, se kterou
se musel ve svém životě potýkat…

© Pascal Seixas

OBNOVENÁ PREMIÉRA / RENEWED PREMIERE

Meeting point

|

9. 7. /

Josef Nadj
& Joëlle Leandre (HU/FR): Penzum
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Phenomenal French dancer and choreographer of Serbian origin Josef
Nadj is coming to the KoresponDance festival, Czech Republic, and
he’s bringing a renewed premiere of his Penzum performance. The duet
he created with the double bass player Joëlle Léandre is inspired by the
personal diary a Hungarian poet Joszef Atiila kept on his sad love to his
psychotherapist Flora Kazmutzy. At first everything seems to be plain,
uncomplicated – there’s nothing on the stage, but two tables and a large
drawing paper wall. Then you are thrown into a tragic love story and
exhausting struggle with a serious mental condition he had to face in
his life…
aa Námět a interpretace / Concept & performance: Joëlle Leandre
& Josef Nadj
aa Scénografie / Stage design: Julien Fleureau
aa Design masek / Mask design: Jacqueline Bosson
aa Technický manažer / Technical manager: Sylvain Blocquaux
aa Výkonná produkce a booking / Executive production, touring:
Bureau PLATO, Paris. Celine Chouffot
aa Délka / Duration: 35 min
Produkce / Production: Atelier 3+1,
Centre chorégraphique national d’Orléans

Francouzsko-česká hudební akademie v Telči byla v roce 2003
založena jako ojedinělý hudební evropský projekt propojující českou
a francouzskou kulturu. Zakladatelem projektu je Město Telč,
Francouzské velvyslanectví a Francouzský institut v Praze.
The French-Czech Music Academy Telč was founded in 2003 as
a unique European music project, connecting Czech and French
culture. The project founders are the Municipality of Telč, the French
Embassy and the French Institute in Prague.

18.00
| 10. 7. /
Meeting point

Francouzsko-česká hudební
akademie Telč / French-Czech
Music Academy Telč:
Koncert / Concert

Program / Programme:
aa František Benda: Sonáta E-moll pro traverso a klavír / Sonata E-minor for
traverso and piano
aa D. Scarlatti: Sonáta / Sonata
aa G. Ph. Telemann: Sonáta G-dur pro flétnu a klavír / Sonata G-dur for flute
and piano
aa Délka / Duration: 30 min

Hrají / Musicians:
aa Klára Burešová – klavír / piano
aa Barbora Šubrová – flétna / flute

© archiv

Česko-francouzská hudební akademie Telč je partnerem festivalu
KoresponDance / The French-Czech Music Academy Telč
is partner of the KoresponDance festival.
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21.00

KoresponDance party

I. nádvoří / 1st Courtyard | 9. 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!
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 fifteenminute 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!

© Dragan Dragin

aa Petra Fornayová: slovenská tanečnice, performerka, choreografka
a organizátorka, ředitelka festivalu Nu Dance Fest, který je partnerem
festivalu KoresponDance / Slovak dancer, performer, choreographer and
organiser and the director of the Nu Dance Fest, partner festival of
KoresponDance.
aa Hudba / Music: Dj PartneR – jazz, blues, chanson / rock, soul.
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aa Interpretace / Performance: Martha Sobotková, Daniel Kvašňovský,
Michal Nagy
aa Koncept, spoluautor a koordinace / Concept, co-author and
coordination: Pierre Nadaud
aa Dramaturge a loutky / Dramaturgy and puppets: Karolina Ondrová,
JAMU
aa Režie / Direction: Olívia Fantúrová, JAMU
aa Produkce / Production: Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA /
SE.S.TA, Centre of choreographic development
aa Délka / Duration: celý den / the whole day

celý den / whole day
| 7.–10. 7. /

Be ready to bump into a big bundle of imagination and humour at the
1st courtyard, where students from Janáček Academy of Music and
Performing Arts Brno have prepared an amusement for you, once
again together with the French philosopher, clown, dancer,
choreographer, director, and teacher Pierre Nadaud. Their team will
accompany you throughout the festival giving it a special flavour of
Italian commedia dell’arte and performing the sketches that draw
inspiration from the films made by Jacque Tati, one of the greatest
French comedians.

I. nádvoří / 1st courtyard

Fantazie, humor a překvapení na vás čekají na 1. nádvoří, kde se opět po
roce setkávají studenti z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
s francouzským filozofem, klaunem, tanečníkem, choreografem,
režisérem a pedagogem Pierrem Nadaudem. Tento tým Vás bude
provázet celým festivalem, který obohatí stylem italské Commedie
dell‘arte a vystoupeními inspirovanými filmy slavného francouzského
komika Jacquese Tatiho.

© archiv

Pierre Nadaud (FR/CZ) & JAMU:
Paráda
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Vstup do Muzea / Museum entrance
7.–10. 7. /
9.00–18.00

7. 7., 9. 7, 10. 7. /

Vstup do Muzea / Museum entrance
9.00–18.00 | 8. 7. /
12.00–18.00

DOPROVODNÝ PROGRAM /
ACCOMPANYING PROGRAMME
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
estate 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

Prohlídka Muzea nové generace / Guided
tour of the New generation museum
Bývalý cisterciácký klášter a nynější zámek v průběhu osmi století.
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.
A Cistercian monastery and current estate through eight centuries of history.
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
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Procházka po stezce kolem Konventského
rybníka / Walk on educational trail around
Convent Pond
Procházka po značené stezce: 90–120 minut.
Vycházkový okruh B (viz mapa na str. 8) v délce 2,6 km kolem
Konventského rybníka představí nejen další Santiniho stavby v okolí
zámku, ale i prostředí s nejvyšší ochranou přírody. Místo, které
propojuje historii, umění, ekologii a hospodářství, místo, kde hned
pochopíte vsechny pilíře, na nichž areál funguje už od 13. století.
Walk on marked trail: 90–120 minutes.

Vstup do Muzea / Museum entrance
9. 7. /
10.00

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.

Educational circuit B (see page 8) – 2,6 km long – around the

Konventský Pond will show you another Santini‘s works around the
Estate and places with unspoiled nature. This place is a merging point of
history, art, ecology and economy, it’s the place, where you immediately
understand all the pillars that support the continual development of the
estate since the 13th century.
Doprovázet vás budou / Your guides will be:

Kulatý stůl o projektech „Škola tančí“ –
pro pedagogy, choreografy a rodiče /
Round table discussion on “Dance in
Schools project” – for teachers,
choreographers and parents

Meeting point
| 7. 7. /
14.00

aa Dita Vrabčeková: lektorské oddělení Zámku Žďár / Dept. of educational
programmes Žďár estate
aa Petr Kulhánek: ředitel úseku rybářství Kinský Žďár a.s. / Manager of the
fishery dept. at Kinský Žďár a.s.
aa Ing. Miroslav Matoušek: ředitel lesní rady Kinský Žďár a.s. / Manager of the
Forest Council Kinský Žďár a.s.

Škola tančí je projekt, který se na látku probíranou ve školách dívá
uměleckým způsobem, skrze tělo a tanec. Projekt tak rozvíjí mnoho
25

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. 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 debate will
include the presentation of the project results realized at schools this
spring 2017 to which you are cordially welcome. 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.

Meeting point

|

7. 7. /

16.00

aa Choreografové / Choreographers: Jan Bárta, Jana Bitterová,
Zdenka Brungot Svíteková, Marta Vodenková Trpišovská
aa Pedagogové / Pedagogs: Gabriela Buchtová, Eva Součková,
Lenka Nováková, Petra Vykydalová Kupková, Štěpánka Maryšková
aa Zahranični host / Foreign guest: Sophie Billy (FR)
aa … a dalši hosté festivalu / … and other guests of the festival

Prezentace výsledků projektů „Škola
tančí“ / “Dance in Schools project”
presentation
Jak může tanec pomoci při výuce? Násobilka jako předmět
choreografie? Pohyb směřující k upevnění znalosti vyjmenovaných
slov? Výsledky práce dětí z pěti základních škol nejen ze Žďáru nad
Sázavou, ale například i z Jihlavy či Lhotek u Velkého Meziříčí, pod
vedením etablovaných choreografů Báry Látalové, Zdenky Svítekové,
Marty Trpišovské, Jany Bitterové a Jana Bárty. Škola hrou, škola
pohybem, rozvoj kreativního myšlení, vedení dětí k umění a jeho
přesahům, poznání vlastního potenciálu, to vše je Škola tančí, projekt,
který přispívá k rozvoji vzdělávání v České republice a jehož účastníci
mají již tradiční místo v doprovodném programu festivalu.
How can dance help in learning and teaching processes? Can you
imagine multiplication skills as the object of choreography? Movement
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used to consolidate knowledge of the “listed words in Czech” where
the “ambiguous” consonants are followed by “y”? The results of the
work of children from five elementary schools not only from Žďár nad
Sázavou, but also from Jihlava or Lhotek u Velkého Meziříčí, led by
professional teaching choreographers Bára Látalová, Zdenka Svíteková,
Marty Trpišovská, Jana Bitterová and Jan Bárta. Dance in Schools
project combines the Play and Learn concept with movement and
development of creative thinking in education process. It leads
children to understand and create art through experience and leads
them to connect with their own talents. The Dance in Schools project
contributes to the development of education in the Czech Republic
and its participants, traditionally, have their place in the accompanying
program of the festival.

Debata je otevřená pro všechny zájemce.
Main topics that the SE.S.TA centre reflects and explores are the links
between dance and architecture, namely their element of repetition.
This year Baroque roots of the Czech Republic are being explored, and
our round table debate will gather the festival choreographers who
have some sort of relationship with architecture and use Baroque
principles in their work. Architects will also be present.

8. 7. /
|

K hlavním tématům, která SE.S.TA zkoumá, patří propojení tance
a architektury, hlavně skrze jejich prvky opakování. Letos jsou v České
republice předmětem zájmu její barokní kořeny. Náš kulatý stůl
shromáždí choreografy festivalu, kteří mají vztah k architektuře a kteří
ve své tvorbě používají barokní principy, hosty budou rovněž architekti.

Meeting point

Kulatý stůl „Barokní kořeny v tanci
a architektuře“ / Round table on ”Baroque
relationships in dance and architecture”

14.00

aa Choreografové / Choreographers: Jan Bárta, Jana Bitterová,
Zdenka Brungot Svíteková, Bára Látalová, Marta Vodenková Trpišovská
aa Pedagogové / Pedagogs: Gabriela Buchtová, Eva Součková,
Lenka Nováková, Petra Vykydalová Kupková, Štěpánka Maryšková
aa Školy / Schools:
ZŠ Žďár n/S, Komenského 6, ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Lhotky 42,
ZŠ Žďár n/S, Švermova 4, ZŠ Na Radosti, ZŠ Žďár n/S,
Meruzalka – ZŠ, MŠ Jihlavské Terasy, o.p.s.
aa Délka prezentace / Duration: 60 min

The dabate is open to public.
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16.00
| 8. 7. /
Meeting point

Představení připravené během tábora /
Performance created during the
performing arts summer camp
(pro děti od 9 do 15 let)
Vystoupení dětí z Tvořivého tábora bylo opět připravováno přímo na
místě týden před festivalem na základě intenzivní společné tvorby
taneční, hudební a divadelní skupiny vedené třemi profesionálními
umělci Martou Trpišovskou, Libuší Voběrkovou, Lukášem Bouzkem.
Vzniklo tak i letos něco speciálního pro zámecký areál a festivalové
dny, nechme se všichni překvapit, co si děti na téma baroko připravily
a jak přemýšlely o tom, co se učilo a znalo v 18. století.
Pod uměleckým vedením: Marta Trpišovská Vodenková (dance),
Lukáš Bouzek (theatre), Libuše Voběrková (music).
(for 9–15 year old children)
The children who participated in the Performing Arts Summer Camp
programme prepared a final performance through intense dance,
music and theatre creation, which was run and conducted by three
professional artists Martha Trpišovská, Libuše Voběrková and Lukáš
Bouzek a week before the festival right at the castle grounds. This year,
they have created a tremendous site-specific piece for the castle
complex and the festival days. Let’s all enjoy what children have
created on the Baroque theme and how they approached what was
taught and known in the 18th century.

III. nádvoří / 3rd Courtyard
| 9. 7. /
14.00

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

28

Kulatý stůl: FILLIMIT@KoresponDance /
Round table: FILLIMIT@KoresponDance
Shrnutí třídenní mezinárodní spolupráce umělců a promotérů, debata
o vznikajících projektech a možnostech jejich dalšího rozvoje. Od
července 2016 je FILLIMIT nedílnou součástí festivalu KoresponDance.
Snaží se být setkáním, povzbuzujícím účastníky z jednotlivých zemí
k prolomení zaběhnutých místních stereotypů a otevření se nové
zkušenosti, plynoucí z diskuze a ze spolupráce s kolegy, kteří se
nacházejí ve stejné etapě své kariéry na jiné části Země. Choreografové
se mohou platformy zúčastnit jako jednotlivci nebo ke spolupráci
přizvat kolegu ze stejného či jiného profesního oboru. Protipólem
skupiny choreografů je skupina organizátorů divadelních projektů,
divadelních a festivalových ředitelů a teoretických pracovníků, kteří
proces vzniku a tvorby sledují a spolu s umělci je diskutují.

A three days sum up of an international cooperation among artists and
promoters, debate on starting projects and possibilities of their next
development, open to the festival audience.
From July 2016, an intercontinental encounter of young
choreographers, is being an integral part of the international dance
festival KoresponDance in Zdar nad Sazavou in the Czech Republic.
FILLIMIT wishes to be a creative meeting platform encouraging the
participants to break out of their usual local circuits, set new
collaborations and launch an idea of a new work. Choreographers can
participate as singles, being open to set a new collaboration duet with
a colleague, or bring with them a working partner. A set of
choreographers is a group of theatre project organisers, theatre and
festival directors and theoreticians, who follow the process of creation
and discuss with artists.
aa Účastníci/Participants of FILLIMIT@KoresponDance 2017:
Christopher Ametefe / Ghana, Clifford Selor Ametefe / Ghana
Chiara Alborino / Italy, Julia Antonick / USA, Brown Daniel / Ghana
Giuseppe La Regina / Italy, Jonathan Meyer / USA
Maria Rinaldi / Italy, Ruhia Sadik / Ghana, Fabrizio Varriale / Italy
aa Partneři/Partners of FILLIMIT@KoresponDance 2017:
Petra Fornayová – NuDanceFest Bratislava / Slovakia
Karolína Hejnová – Studio Alta Prague/ Czech republic
Tatjana Langášková – Czech Centre Warsaw / Poland
Joseph Lau & Bridget Fiske – Manchester Dance Consortium / UK
Teri Weikel – Teatro Drama Modena, Dance Academy Rome/Italy

FILLIMIT otevřené ateliéry / FILLIMIT
open studios
Volné pokračování diskuze Kulatého stolu. Partneři, účastníci festivalu
a diváci se přemístí do pracovních prostor každé tvůrčí dvojice
a mohou zblízka sledovat průběh jejich práce a dosažené výsledky.
Budou svědky přímé konfrontace verbálního vyjádření myšlenek
a názorů u Kulatého stolu a jejich konkrétního pojetí ve studiu. Kulatý
stůl se tak sice přemístí do jiných prostor, ale diskuze pokračuje.

III. nádvoří / 3rd Courtyard
| 9. 7. /
15.00

aa Délka / Duration: 50 min (Kulatý stůl / Round table), 90 min (Otevřené ateliéry
/ Open studios), 60 min (Choreografický seminář / Choreography seminar)

Another part of the Round Table debate. Partners, festival participants
and audience will move on to the working spaces used by each
creative pair and will be able to closely watch the progress of creation
and the results the couples achieve. It’s an opportunity to witness
direct confrontation of verbal expression of ideas and opinions at the
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III. nádvoří / 3rd Courtyard

| 9. 7. /

16.30

Round Table and their particular rendering at a studio. The Round
Table just changes places, but the discussion goes on.

FILLIMIT choreografický seminář /
FILLIMIT choreographic seminar
Jean Gaudin – analýza choreografických principů jako závěrečné
shrnutí Kulatého stolu a otevřených ateliérů FILLIMIT.
Jean Gaudin (FR)
Při studiu u Bejarta nebo Carlsona si osvojil různorodost tvorby
a nástrojů, způsob spojení jednotlivých umění. Patři mezi
„enfants terribles“ francouzského tance v letech 1980, jeho tvorba
uchvacuje poetičností a proměnou. Je aktivním choreografem, má
zkušenost v oblasti videa nebo hudby a tvoří choreografie pro Opery,
např. pro pařížskou Operu, nebo do jiného neočekávaného
prostředí. Má velké množství kreativních zkušeností a vzdělání
v koučinku, které uplatňuje mimo uměleckou sféru.
Jean Gaudin – analysis of choreographic principles as a final sum up of
the Round table discussion and open studios of FILLIMIT.

|

9. 7. /

15.00

Jean Gaudin (FR)
Having the opportunity to work with such personalities as Maurice
Béjart and Carolyn Carlson, he adopted various approaches to creation
merging diverse means of artistic expression. Being one of the “les
enfants terribles” of French contemporary dance in 1980s, his work is
fascinating with its unique poetic and inconstant form. He is an active
choreographer with large experience with making dance videos or
works for music production, prepares choreographies for operas in the
Paris Opera, or other unexpected environments. Jean Gaudin has also
education in coaching, which applies outside the realm of art.

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

Meeting point

(zápis na info centru / registration at the info centre)
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, Libuše Voběrková
a Lukáš Bouzek.
Hasiči nabízejí různé aktivity a hry, kterými seznamují publikum se svou prací.
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,
Libuše Voběrková and Lukáš Bouzek.
The firefighters have prepared a variety of activities and games to help
audience become familiar with their work.
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Festivalový tým /
Festival team
aa Marie Kinsky Umělecká ředitelka / Artistic director
aa Lenka Flory Ředitelka pro zahraniční vztahy a FILLIMIT / Manager
for foreign relations and FILLIMIT
aa Lenka Olšanská Administrace a koordinace / Administration and coordination
aa František Fabián Technický ředitel / Technical director
aa Lucia Šimášková Technická produkce a koordinace / Technical
production and coordination
aa Markéta Kafková Koordinátorka aktivit pro děti / Coordination
of children activities
aa Petr Sedlák Programový a technický koordinátor / Programme
and technical coordination on site
aa Eva Dryjová Koordinátorka pokladny a pořadatelská služba / Box office
and volunteers coordinator
aa Marie Gourdain Scénografie / Set design
aa Lucie Fabišiková Produkce / Production
aa Zuzana Kopuncová Servis pro návštěvníky / Hostitality manager
for audience
aa Anna Ješátková PR
aa Lenka Vinická PR
aa Pavel Škoda Grafický design / Graphic design
aa Produkční tým / Production team: Kateřina Uhrová, Giulia Sandroni,
Martin Kubík
aa Technický tým / Technical team: Vladimír Burian, Lukáš Benda,
Šimon Janiček, Martin Toth, Štěpán Hejzlar
aa PR spolupráce / PR collaboration: Lucie Herberová,
Michaela Nováková, Martina Sedláková, Karel Čermák
aa Naše nová krev / Our new blod: Hortense le Guillou, Adrien Mehdevi,
Raphael Mehdevi, Hedvika Martin, Jeanneau, Luboš Zbranek
aa Poděkování / Thank you: Kinský Žďár a.s. team: Tatiana Šebestová,
Lenka Tesárková, Eliška Hromádková, pan Nedělka a další

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