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Program / Programme
27. 6. Praha: Trojský zámek
18.00

Ukázka z hudebního repertoáru Ghana Dance Ensemble (GH)
Sébastien Fournier (FR)
Jordi Galí: 22 Callioux (ES)
Foco alAire producciones: LOStheULTRAMAR (MX)

13. 7. Žďár nad Sázavou
17.45

Jean Gaudin & Sébastien Fournier & Ghana Dance Ensemble
& Žďáráček (GH/FR/CZ): R&B-Rhythm and Baroque / MEETING

18.00

Foco alAire producciones (MX): LOStheULTRAMAR & Vysočina
seniors / MEETING POINT

POINT

[ na programu také / on the programme also 20.00, 21.00 ]

18.30

Slavnostní zahájení / Festival opening / I. NÁDVOŘÍ / 1ST COURTYARD

20.00

Christos Papadopoulos – Leon & the Wolf (GR): OPUS / MEETING

20.00

FILLIMIT@KoresponDance / MEETING POINT

20.00

Gobi Dance Company (HU): Volitant / MEETING POINT

21.30

Barely Methodical Troupe (UK): Bromance / AMFITEÁTR PILÁK

POINT

14. 7.
11.00

Foco alAire producciones (MX): LOStheULTRAMAR / REKREAČNÍ

18.00

Ghana Dance Ensemble (GH) / MEETING POINT

20.00

Jean Gaudin & Sébastien Fournier & Ghana Dance Ensemble
& Žďáráček (GH/FR/CZ): R&B-Rhythm and Baroque / MEETING

OBLAST PILÁK / RECREATIONAL AREA PILÁK

POINT

[ na programu také / on the programme also 21.00 ]

20.00

Christos Papadopoulos – Leon & the Wolf (GR): OPUS / MEETING POINT

20.00

Lali Ayguadé Company (ES): Incognito / MEETING POINT

20.00

Gobi Dance Company (HU): Volitant / MEETING POINT

21.30

Barely Methodical Troupe (UK): Bromance / AMFITEÁTR PILÁK

22.30

DJ Sanchez a Wahe Akopjan: KoresponDance party / I. NÁDVOŘÍ /
1ST COURTYARD

2

15. 7.
17.45

Jean Gaudin & Sébastien Fournier & Ghana Dance Ensemble
& Žďáráček (GH/FR/CZ): R&B-Rhythm and Baroque / MEETING

18.00

Bachtale Kale Phrala a Vahe „Wahe“ Akopjan: Urban Folklore /

20.00

Lali Ayguadé Company (ES): Incognito / MEETING POINT

20.00

FILLIMIT@KoresponDance / MEETING POINT

20.00

Gobi Dance Company (HU): Volitant / MEETING POINT

21.00

Foco alAire producciones (MX): „theAUDITION“ SALÓN
ConTinenTaL / MEETING POINT

POINT

[ na programu také / on the programme also 20.00 ]

MEETING POINT

A další… / And also…
9.–12. 7., 14.00

Vahe „Wahe” Akopjan workshops / AMFITEÁTR PILÁK

13. 7.
10.00

Po stopách Santiniho / Following Santini’s footprints / MUZEUM

11.00

Go to Europe! Workshop s Marou Serinu pro profesionální umělce /
Workshop with Mara Serina for professionals

13.30

Prohlídka Muzea nové generace / Guided tour of the New
Generation Museum / MUZEUM

14.00

Výtvarný atelier / Art atelier / MEETING POINT

14.00

Kulatý stůl Škola tančí / Round table discussion School is Dancing /

15.30

Živá hudba na I. nádvoří / Live music on 1st courtyard: Mr. Folxlide,
The Manouche Swing Quartet

16.00

Škola tančí / School is Dancing / MEETING POINT

I. NÁDVOŘÍ / 1ST COURTYARD

14. 7.
10.00

Po stopách Santiniho / Following Santini’s footprints / MUZEUM

11.00

Go to Europe! Workshop s Marou Serinu pro profesionální umělce /
Workshop with Mara Serina for professionals

13.00

Prohlídka Muzea nové generace / Guided tour of the New
Generation Museum / MUZEUM
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14.00

Kristián Mensa: Tanečník v každém z nás – workshop / Dancer
in each of us – workshop / MEETING POINT

14.00

Ben Obido Ayettey: Ghana dance workshop – Setkání s živou tradicí
/ Encounter with living tradition / MEETING POINT

14.00

Výtvarný atelier / Art atelier / MEETING POINT

14.00

NETWORK@KoresponDance

15.30

Živá hudba na I. nádvoří / Live music on 1st courtyard: Old Timers
Jazz Band

16.00

Představení dětí z Tvořivého tábora / Creative Summer Camp
children performance / MEETING POINT

15. 7.
10.00

Po stopách Santiniho / Following Santini’s footprints / MUZEUM

10.30

Procházka po stezce kolem Konventského rybníka / Walk on
educational trail around Convent Pond / MUZEUM

11.00

Go to Europe! Workshop s Marou Serinu pro profesionální umělce /
Workshop with Mara Serina for professionals

13.00

Prohlídka Muzea nové generace / Guided tour of the New
Generation Museum / MUZEUM

14.00

Výtvarný atelier / Art atelier / MEETING POINT

14.00

Kulatý stůl Site specific / Round table discussion Site specific /

15.30

Živá hudba na I. nádvoří / Live music on 1st courtyard: Camões
house band

16.00

Jiří Lössl: Dotek–dech–pohyb–workshop / Touch–Breath–
Movement–workshop / MEETING POINT

16.00

Ateliery pro publikum / Workshops for audience / MEETING POINT

I. NÁDVOŘÍ / 1ST COURTYARD

Celým festivalem vás bude provázet herec, moderátor, improvizátor a klaun
Filip Teller. / Events of the whole festival you will be presented by actor,
moderator, improviser, and clown Filip Teller.
Do festivalové atmosféry oblékla zámek Marie Gourdain, její vizuální instalace
vás bude provázet celým areálem. / Marie Gourdain dressed the castle in the
festival atmosphere, her visual instalation will guide you through
the whole area.
Luboš Zbranek vás překvapí videomapping instalací připravenou speciálně pro
zámecký areál. / Luboš Zbranek will surprise you with a videomapping
installation prepared specifically for the castle grounds.
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Festival
pořádá /
Festival
organiser:

Generální
partner /
General
partner:

Za podpory / Supported by:
Celoroční činnost SE.S.TA
je podporována Ministerstvem
kultury ČR a celoročním grantem
hl. m. Prahy ve výši 700 000 Kč.

Státní fond kultury ČR

Ve spolupráci s / In cooperation with:

Lokální partneři / Local partners:

Mediální partneři / Media partners:

Dále podpořili / Other support:

Poděkování / Acknowledgement:

Velvyslankyně České republiky v Ghaně Margita Fuchsová, Yvona Kreuzmannová,
Mara Serina, Asociácia súčasného tanca, DPS Žďáráček, Spolek Rond a festival Balfolk,
Žijem Žďárem, Batyskaf, Senior Point Jihlava a Žďár nad Sázavou,
Thamar a Constantin Kinsky, Taťána Šebestová.
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Praktické informace / Practical
information
Vstupenky / Tickets
Vstupenky jsou k dispozici na pokladnách Zámku Žďár nad Sázavou a online
v síti GoOut.cz. / The tickets are available at the box office of the Castle Žďár
nad Sázavou and online at GoOut.cz.

Symbol meeting pointu / Meeting point symbol
Meeting point je místo, kde se sejdeme před každým představením
a workshopem. / The meeting point is where we meet before each
performance and workshop.

Občerstvení / Refreshments
V areálu je k dispozici široká nabídka občerstvení. / There will be stands with
refreshments available on the festival grounds.

Počasí / Weather
Hlavní i doprovodný program proběhne i za nepříznivého počasí. / Both main
and accompanying programme will take places even in the case of rain.
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Záštita / Auspice
Vážení hosté festivalu KoresponDance,
Vysočina je zdrojem inspirace a tvůrčího zázemí pro umělce širokého spektra
oborů. Každoroční tradiční pořádání mezinárodního festivalu KoresponDance ve
Žďáru nad Sázavou podporuje výměnu a sdílení zkušeností tuzemské a zahraniční
taneční scény, podněcuje rozvoj, inspiraci a motivuje k experimentům. Sympatický
je především záměr organizátorů posouvat myšlení o současném tanci na principu
otevřenosti novým impulzům, vzájemného dialogu a spolupráce na národní
i mezinárodní úrovni s tím, že cílem také je, aby festival i nadále zůstal uznávanou,
progresivní kulturní událostí Vysočiny a České republiky. Festival bude ve svém
aktuálním ročníku napomáhat objevování a porovnávání trendů v tanci na různých
kontinentech, inspirovat a propojovat českou uměleckou scénu se zahraniční,
pomáhat vytvářet podmínky pro rozvoj současného tance, podporovat vznik
nových děl s mezinárodním přesahem – během léta bude tedy o Vysočině hodně
slyšet. Děkuji ředitelce festivalu KoresponDance Marii Kinsky za popularizaci,
zpřístupnění, přiblížení a sdílení nových hodnotných uměleckých zážitků.

Dear guests of the KoresponDance festival,
Vysočina is a source of inspiration and creative background for artists in a wide
range of disciplines. The annual KoresponDance festival that takes place at Žďár
nad Sázavou supports sharing experience of domestic and international dance art,
incites development and inspiration, and motivates to experiments. What is
particularly appealing is the aim of the organizers to shift the thinking about
contemporary dance on the principle of openness to new impulses, mutual
dialogue and collaboration on both national and international levels. Of course,
a part of the intention is to remain a distinguished, progressive cultural event of
both the Vysočina Region and the Czech Republic. In the current year, the festival
will help to create conditions for contemporary dance development and for making
new productions with international outreach. Indeed, it seems that the Vysočina
Region will be all the talk during the summer. I would like to thank the director of
the festival, Mrs. Marie Kinsky, for making new quality artistic experiences more
popular and accessible, and for inspiring sharing and understanidng them.

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina / President of the Vysočina Region

Festival se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
a starosty města Žďár nad Sázavou Mgr. Zdeňka Navrátila. / The festival takes
place under the auspices of the President of the Vysočina Region
MUDr. Jiří Běhounek and the Mayor of Žďár nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil.
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Úvodní slovo /
Introduction
KoresponDance 2018, chvíle, na kterou mnozí z nás
netrpělivě čekají. Prolnou se tři kontinenty, hudební
linka spojí Ghanu, Francii a Českou republiku, senioři
z Vysočiny dají svou energii dohromady s mexickými
umělci. Budeme žasnout nad britskými akrobaty a nad
mnoha dalšími umělci pocházejícími z 15 zemí světa!

Marie Kinsky
ředitelka festivalu
KoresponDance /
Director of the
KoresponDance festival

Žďár nad Sázavou, meeting point pro aktivní svět?
Pojďme spolu trávit čas na představeních, ale také
prostřednictvím workshopů, diskusí a společných
posezení. Společně s Vámi proměníme
KoresponDance v místo setkání rodin, profesionálních
umělců, a těch, kteří sem zavítají poprvé. Děkujeme
všem, kteří se na projektu KoresponDance podílejí:
umělcům, partnerům, týmu, divákům.
Nechť nás taneční a další umění spojí, nechť jsme
okouzleni zámeckým prostorem a ať každý z nás
odjíždí obohacený vstříc vlastním obzorům.
Lenka Flory

KoresponDance 2018, a moment many of us have
been waiting for impatiently. This year 3 continents
are connected. A musical trail links Ghana, France
and the Czech Republic, senior citizens from
Vysočina are gathering their energy with Mexican
artists. We marvel at British acrobats, and many other
performers stemming from 15 countries!

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

Zdar nad Sazavou, a meeting point for the active world?
Let us spend time together thanks to the
performances, but also through the workshops,
the discussions, the meals shared. Let us make
KoresponDance a meeting point for families,
connaisseurs, newcomers. Our thanks to those taking
part in this venture: artists, supports, teams, spectators.
Let dance and other arts link us together, let this
place enchant us, let each of us depart enriched
towards our individual horizons.
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PROGRAM / PROGRAMME

Jordi Galí: 22 Callioux
POUZE V PRAZE / ONLY IN PRAGUE
22 Callioux je představením pro jednoho tanečníka – performera
a 22 kamenů. Je současně sólovým vystoupením i typem elementární
instalace, která zkoumá paradoxní a poetický vztah mezi rovnováhou
a váhou.
22 Callioux is a production for one dancer – performer and 22 stones. At the
same time it is a solo performance as well as a type of elementary installation
examining paradoxical and poetic relationship between balance and weight.

¬¬ Koncept a interpretace / Created
and Performed: Jordi Galí
¬¬ Produkce / Production:
Arrangement Provisoire

¬¬ Koprodukce / Coproduction:
Les Ateliers Frappaz de Villeurbanne,
in the frame of the European Project
‘Marcher Commun’ – 2012

Jordi Galí: Abscisse,
KoresponDance 2015
Žďár nad Sázavou
foto Dragan Dragin

¬¬ Výkonná produkce / Executive
Production: extrapole

Celoroční činnost SE.S.TA je podporována
Ministerstvem kultury ČR a celoročním grantem
hl. m. Prahy ve výši 700 000 Kč.
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Jordi Galí: Nebe, KoresponDance 2016 Trojský zámek
Foto Dragan Dragin

15 min

Praha |

27. 6. /

18.00

LOStheULTRAMAR & Vysočina Seniors
Komunitní projekty, na kterých se podílejí umělci a místní
obyvatelé, si pravidelně získávají srdce všech návštěvníků.
V letošním roce se toho ujali umělečtí ředitelé mexické skupiny Foco alAire,
kteří připravili vystoupení se seniory. Tvorbou Marcely a Octavia se často
prolíná citlivá kritika globalizovaného světa a upozorňování na hodnoty, na
které bychom neměli zapomínat. Zapojení seniorů do tvůrčího procesu se
samo o sobě stává výrazovým prvkem.

Community projects that involve local citizens regularly win
hearts of all visitors.
This year, artistic directors of the Mexican group Foco alAire prepared
a performance with seniors. The work of Marcela and Octavio is often mixed with
sensitive criticism of globalized world and emphasizing values that we should not
give up on. The involvement of seniors becomes an element of expression itself.

¬¬ Koncept a režie / Concept and
direction: Marcela Sánchez Mota,
Octavio Zeivy
¬¬ Organizace a asistence /
Organisation and assistance:
Lenka Flory
¬¬ Světelný design a realizace /
Light design and realization:
Foco alAire producciones
¬¬ Design masek / Masks design:
Marcela Sánchez Mota

¬¬ Kostýmy / Costume design:
Foco alAire producciones
¬¬ Design zvuku, výběr a mix /
Sound design, selection and mix:
Foco alAire producciones
¬¬ Spolupráce / Cooperation: Senior Point
Žďár nad Sázavou, Senior Point Jihlava,
Odbor sociálních věcí Kraje Vysočina
¬¬ Produkce / Production: Foco alAire
producciones / Centrum
choreografického rozvoje SE.S.TA

¬¬ Interpretace / Performance: senioři ze Senior Point Žďár nad Sázavou
(Anna Synková, Marie Doležalová, Marie Blažíčková, Marta Zitová, Helena Novotná,
Dana Sádovská, Růžena Košťálová, Jiřina Fraiová, Naďa Novotná, Jaroslava
Procházková, Marcela Nadějná) a Senior Point Jihlava (Marie Duchanová, Katka Váchová,
Jitka Pokorná, Zdeňka Sobotková, Marie Tethalová, Jana Malcová, Marie Plachá,
Věra Bauerová, Danuše Svobodová, Hana Koubková, Pavla Radová Marie Veselá),
Marsel Toledo, Verónica Wong, Elena Hernández, César René Pérez, Emmanuel
Fragoso, Ángel Lara, Jonathan Villeda, Luis A. Villegas
¬¬ Poděkování / Acknowledgement:
Odbor sociálních věcí Kraje
Vysočina, Senior Point Žďár
nad Sázavou a Senior Point Jihlava
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Foto: archiv Foco alAire, publikováno s laskavým svolením souboru

15 min

Meeting point

| 13. 7. /

18.00

Jean Gaudin & Sébastien
Fournier & Ghana Dance
Ensemble & Žďáráček:
R&B – Rhythm and Baroque
Výjimečná mezikontinentální spolupráce, výjimečné
propojení ghanské hudební a taneční kultury a evropského
baroka, náhled do pracovního procesu rozsáhlého projektu,
jehož vyvrcholení uvedeme na KoresponDance 2019.
V projektu R&B – Rhythm and Baroque si pokládáme otázku, do jaké
míry mohou africké tradice obohatit evropské baroko a jak může setkání
s africkou hudbou vdechnout baroku nový život. Nechme se překvapit
a otevřme se jinému bohatému světu, který nám R&B představí skrze
jednoduché elementy. Přijďte se podívat a možná přijde i zima.

An outstanding intercontinental cooperation, extraordinary
connection of Ghana music and dance culture and
European Baroque, insight into the working process of the
extensive project and its finale will be shown
in KoresponDance 2019.
In the R&B – Rhythm and Baroque project, we ask ourselves to what
extent the African traditions can enrich Europe Baroque and how an
encounter with African music can give the Baroque abreath of life. Let us
be surprised and open ourselves to a new rich world which will present
R&B to us through simple elements. Come to have a look and even the
cold might come.

¬¬ Projekt je realizován ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Akkře. /
The project is realized in cooperation with the Embassy of the Czech
Republic in Akkra.
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Meeting point

Ghana Dance Ensemble

10 min

| 13. 7. /

20.00, 21.00 | 15. 7. /

Jean Gaudin a Sébastien Fournier
foto: Dragan Dragin

17.45, 20.00, 21.00 | 14. 7. /

17.45, 20.00

Christos Papadopoulos –
Leon & the Wolf: OPUS
Christos Papadopoulos je vycházející hvězda evropské taneční
scény a jeho OPUS je niterné představení pracující s interpretací
vážné hudby vlastním, novým způsobem.
Tělo se stává vizuální verzí hudebního nástroje a noty partiturou, která diktuje
choreografii. OPUS nabízí divákovi nový pohled na porozumění skladbě,
avšak neklade si za cíl objasnit emocionální aspekty hudby a její
psychologický dopad na publikum.

Christos Papadopoulos is a rising star of the European dance
scene, and his OPUS is an inner performance working with
interpretation of classical music in its own, new way.
The body becomes a visual version of a musical instrument and notes
a physical score which defines the choreography. OPUS offers the spectator
a new view of understanding a piece of music but its goal is not to clarify
emotional aspects of music and its psychological impact on the audience.

¬¬ Koncept a choreografie / Concept
and choreography:
Christos Papadopoulos
¬¬ Interpretace / Performance:
Georgios Kotsifakis,
Ioanna Paraskevopoulou,
Maria Bregianni, Amalia Kosma
¬¬ Hudba / Music:
Johan Sebastian Bach
¬¬ Světelný design / Light design:
Miltiadis Athanasiou,
Christos Papadopoulos
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¬¬ Kostýmy / Costume design:
Claire Breiswell
¬¬ Foto a video / Photos and videos:
Patroklos Skafidas
¬¬ Produkce / Production:
Leon and Wolf Dance Company
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Foto: Patroklos Skafidas

40 min

Meeting point

|

13. 7. /

20.00 | 14. 7. /

20.00

FILLIMIT@KoresponDance
Sonda do rozmanité práce současných mladých tvůrců
z několika zemí světa.
Kam se ubírá současná taneční tvorba v mezinárodním kontextu? Dynamická
prezentace krátkých výstřižků z již existujících prací, nebo čerstvě
načrtnutých skic budoucích projektů zrozených právě ze setkání ve Žďáru.

A look into various works of contemporary young authors from
several countries.
Which way is the contemporary dance production heading in international
context? Dynamic presentation of short excerpts from already existing works
or emerging drafts of future projects developed at meetings in Žďár.
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Markéta Stránská

Inge Gappmaier

¬¬ Účastníci FILLIMIT 2018 / The 2018 FILLIMIT participants:
Chaira Alborino, Ivan-Alexander Ivanov, Inge Gappmaier, Kalina Georgieva,
Stefaniya Georgieva, Freddy Houdenkindo, Elena Kofina, Anouk Orignac,
Badi Rezzak, Markéta Stránská, Alice Thomas, Laura Van Hulle, Fabrizio Varriale
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Laura Van Hulle

35 min

Meeting point

|

13. 7. /

20.00 | 15. 7. /

20.00

Gobi Dance Company: Volitant
Volitant by mohl být science-fiction remake Umírající labutě.
Jde o sólo obrovské disciplíny a v Muzeu nové generace, kde ho
uvádíme, bude mít výjimečnou atmosféru.
Aerowaves Twenty18 v Londýně zařadil Volitant mezi dvacet nejlepších
tanečních představení v Evropě. Úžasná preciznost a virtuozita, striktně
minimalistické choreografické nástroje a dynamické napětí spojené
s původní hudbou Dávida Szegőho vytvářejí z představení Volitant celistvý
divadelní zážitek.

Volitant could be considered a sci-fi remake of the Dying Swan.
It is a solo of immense discipline. It will be performed in the
New Generation Museum with outstanding atmosphere.
AerowavesTwenty18 in London included the Volitantin into the top twenty
dance performances in Europe. Amazing precision and virtuosity, strictly
minimalistic choreographic tools, and dynamic tension connected to original
score by Dávid Szegő make Volitant a compact theatre experience.

¬¬ Choreografie a interpretace /
Choreography and performance:
Rita Góbi
¬¬ Hudba / Music: Dávid Szegő
¬¬ Světelný design / Light design:
Pavla Beranová (CZ)
¬¬ Kostýmy / Costume design:
Judit Sinkovics
¬¬ Kreativní producent / Creative
producer: Ágnes Bakk
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¬¬ Za podpory / Supported by: National
Cultural Fund, Ministry of Human
Resources, Workshop Foundation,
SÍN Cultural Centre, gaborgobi.com,
Red Print
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Foto: Piti Marcell

20 min

Meeting point

| 13. 7. /

20.00 | 14. 7. /

20.00 | 15. 7. /

20.00

Barely Methodical Troupe:
Bromance
Špička světové scény nového cirkusu, mix akrobacie, tance,
parkouru a dalších disciplín – zábavná, vzrušující a oduševnělá
show, která povznáší cirkus do nové dimenze.
Bromance s humorem vypráví příběh o vztazích mezi muži, o tom, jaké to je
být mužem v dnešní společnosti, o soutěživosti, bláznivosti, potměšilých
proměnách síly, kdy se podání ruky mění v akrobatický vzpor a opětovaný
poliček v salto. Bromance je kultivovaná a vzrušující přehlídka síly
a heroických výkonů doprovázená skvělou hudbou.

Top of the world‘s contemporary circus scene, mixture of
acrobatics, dance, parkour and other disciplines –
an entertaining, exciting, intelligent show uplifting circus into
new dimension.
Bromance tells a story about male relationships, what it means to be a man in
today‘s society, about competition, craziness, about malicious changes of
strength where handshakes become handstands and backslaps
become backflips with humor. Bromance is a cultivated and exciting
presentation of strength and heroic performances accompanied by a great
soundtrack.

¬¬ Režie / Director: Eddie Kay
¬¬ Interpretace / Performance:
Beren D’Amico, Artur Parsons,
Charlie Wheeller
¬¬ Producent / Producer: Di Robson
¬¬ Asistent režie / Associate director:
Ella Robson Guilfoyle
¬¬ Světlený design / Light design:
Kate Bonney
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¬¬ Produced by DREAM and developed
with support of Underbelly
Productions and the National Centre
for Circus Arts as winners of the
Circus Maximus competition.
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Foto: Chris Nash

50 min

Amfiteátr Pilák | 13. 7. /

21.30 | 14. 7. /

21.30

Foco alAire producciones:
LOStheULTRAMAR
Duch Mexika a aztéckých kultur procházející ulicemi vás
překvapí, okouzlí, rozjitří vaše emoce a dost možná vás strhne
natolik, že se k průvodu přidáte.
Umělci představují odcizenost člověka, důsledek novodobých dějin
a digitálního věku, která koexistuje s přetrvávajícím stádním a primitivním
sebevědomím každého z nás. Když potkáte LOStheULTRAMAR, je těžké přijít
na to, zda se bavíte, jste rozpačití, nebo máte chuť se přidat.

The spirit of Mexico and Aztec culture passing through the
streets will surprise you, enchant you, stir your emotions,
and may make you join the procession.
The artists represent the estrangement of a human, the consequence
of modern history and digital age which co-exists with the persisting herd
mentality and primitive self-consciousness of all of us. When you encounter
the LOStheULTRAMAR, it is difficult to know whether you are feeling
entertained, embarrassed or willing to join.

¬¬ Koncept a režie / Concept and
direction: Marcela Sánchez Mota,
Octavio Zeivy
¬¬ Interpretace / Performance:
Marsel Toledo, Verónica Wong,
Elena Hernández, César René Pérez,
Emmanuel Fragoso, Ángel Lara,
Jonathan Villeda, Luis A. Villegas
¬¬ Světelný design a realizace / Light
design and relalization:
Foco alAire producciones

¬¬ Poděkování / Acknowledgement:
Žijem Žďárem, Batyskaf
26

¬¬ Design masek / Masks design:
Marcela Sánchez Mota
¬¬ Design kostýmů / Costume design:
Foco alAire producciones
¬¬ Zvuková design / Sound design:
selection and mix: Foco alAire
producciones
¬¬ Produkce / Production:
Foco alAire producciones / Espacio
de menos a MÁS.
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Rekreační oblast Pilák / Recreational area Pilák

Foto: archiv Foco alAire, publikováno s laskavým svolením souboru

40 min

| 14. 7. /

11.00

Ghana Dance Ensemble
Energie, rytmus a úsměv Ghana Dance Ensemble jsou tak
nakažlivé, že z jejich představení budete odcházet veselí,
uvolnění a obohacení zážitkem ze setkání s nádhernou
kulturou.
V Ghaně tanec a hudba život nejen doprovází, ale jsou jeho nedílnou
součástí. Poznejte obrovský náboj místního umění, poznejte úžasné
umělce a báječné lidi…

Energy, rhythm and smiles of the Ghana Dance Ensemble
are so contagious that you will be leaving their
performance joyous, relaxed, and enriched with experience
of having met a wonderful culture.
In Ghana, dance and music not only accompany everyday life, they are
an inseparable part of it. Meet the incredible charge of their art, get to
know wonderful artists and great people…

¬¬ Projekt je realizován ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Akkře. /
The project is realized in cooperation with the Embassy of the Czech
Republic in Akkra.
¬¬ Choreografie / Choreography: Ben Obido Ayettey
¬¬ Interpretace a hudba / Performance and music: Ruhia Sadik Maltiti,
Kallipo-Christopher Ametefe, Daniel Brown, Reuben Kumade
¬¬ Za podpory / Supported by: Institute of African Studies, University of Ghana
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Foto: archiv Ghanan Dance Ensemble

30 min

Meeting point

|

14. 7. /

18.00

Lali Ayguade Company:
Incognito
Fragmenty duetu Incognito jsou součástí krátkého filmu
TIMECODE, který získal Zlatou Palmu v Cannes, ceny Goya
a Gaudí a byl nominován na Oskara.
Incognito je soulad pohybové poezie a modernosti, je živelné a zároveň
kultivované, energické, ale i něžné. Sledování dvou skvělých tanečníků,
jak dovádějí a s lehkostí plují po prostoru, nenechá diváka ani na chvilku
v klidu, každý okamžik je výjimečný a fascinující bohatostí
pohybových tvarů.

Parts of this duet appear in the short movie
called TIMECODE that won La Palma de Oro in Cannes,
a Goya and a Gaudí and was nominated for an Oscar.
Incognito is a harmony of movement poetry and modernity; it is
unrestrained and cultivated at the same time, full of energy but also
gentle. Watching two brilliant dancers play and flow with ease through
space will not leave any spectators calm; every moment is extraordinary
and fascinating with richness of movement form.

¬¬ Choreografie / Choreography:
Lali Ayguadé
¬¬ Interpretace / Performance:
Nicolas Ricchini and Ines Massoni
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¬¬ Hudba / Music: Bachar Mar– Khalifé
¬¬ Promotér / Cultural promoter:
Bernabé Rubio – Rotativa
Performing Arts
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Foto: Wim Lanser

20 min

Meeting point

| 14. 7. /

20.00 | 15. 7. /

20.00

KoresponDance party
Sobotní festivalový program zdaleka nekončí posledním
představením.
Pokračujeme KoresponDance party, jejíž tempo budou diktovat
tanečník, choreograf, herec a hlavně skvělý DJ J. K. Sanchez spolu
s choreografem a tanečníkem Vahe „Wahe“ Akopjanem. Umělci,
producenti, produkce a hlavně vy, diváci festivalu – to jsou hlavní hvězdy
festivalové párty. Přijďte se s námi bavit, slavit a tančit za doprovodu
skvělé hudby v nádherném zámeckém areálu.

Festival program on Saturday does not finish with the last
performance.

Bachtale Kale Phrala

We continue with KoresponDance party and its pace will be set by
dancer, choreographer, actor and above all a great DJ J. K. Sanchez with
choreographer and dancer Vahe ”Wahe“ Akopjan. Artists, producers,
productions and above all you, festival visitors – these are the top stars
of the festival party. Come to have fun with us, celebrate and dance to
great music on the wonderful chateau premises.
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Vahe „Wahe“ Akopjan

J. K. Sanchez

I. nádvoří / 1st courtyard | 14. 7. /

22.30

Bachtale Kale Phrala:
Urban Folklore
Bachtale Kale Phrala je zpěv a tanec. Je to čirá radost
z pohybu a osobitého stylu, kdy je každý tanečník sám
o sobě unikátem ve svém oboru.
Představení street dance plné jak funkových a soulových rytmů, tak
společenských tanců z Ameriky 60. až 90. let. Je to vášnivá podívaná,
kdy je základním elementem celého představení hra jako taková a radost
z pohybu. Čtyři členové BKP předvedou zábavnou a dynamickou show
upravenou na míru pro prostor areál zámku.

Bachtale Kale Phrala means singing and dancing. It is pure
joy of movement and distinctive style where each dancer is
a unique phenomenon of the group.
Street dance performance full of funk and soul rhythms as well as
American ballroom dances of the period of the 1960s till the 1990s. It is
a passionate show where game as such and joy of movement are basic
elements of the whole production. Four members of BKP will show
entertaining and dynamic show tailored to the space of estate.

¬¬ Choreografie / Choreography:
Bachtale Kale Phrala
¬¬ Interpretace / Performance:
Vahe „Wahe” Akopjan,
Miroslav Balogh, Lukáš Sivák,
Roma Kejík

34

¬¬ Produkce / Production: Team diVize
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Foto: archiv Bachtale Kale Phrala

20 min

Meeting point

| 15. 7. /

18.00

Foco alAire producciones:
„theAUDITION“ SALÓN
ConTinenTaL
Mezinárodně oceňované uskupení multitalentovaných umělců
předvádí pestrou festivalovou show, při které se budete smát,
při které budete přemýšlet, a hlavně se budete skvěle bavit.
„theAUDITION“ SALÓN ConTinenTaL je barvitá podívaná plná života, skvělého
humoru a komediálních dovedností. Její kouzlo vychází z dokonalého
pohybového a výrazového ztvárnění cizího hlasu, které se díky nepolevující
preciznosti interpretů stává ztvárněním emocí, osobností a vztahů.

The internationally acclaimed group of multi-talented artists
brings a colorful festival show which will make you laugh and
think, and – above all – entertain you wonderfully.
“theAUDITION“ SALÓN ConTinenTal is a colorful show full of life, brilliant
humor and comedian skills. Its magic is a result of perfect movement and
visual interpretation of an unfamiliar voice that thanks to unrelenting
precision of the interprets becomes an interpretation of emotion,
personalities, and relationships.

¬¬ Koncept a režie / Concept and
direction: Marcela Sánchez Mota,
Octavio Zeivy
¬¬ Interpretace / Performance:
Marsel Toledo, Verónica Wong,
Elena Hernández, César René Pérez,
Emmanuel Fragoso, Ángel Lara,
Jonathan Villeda, Luis A. Villegas
¬¬ Světelný design a realizace / Light
design and realization:
Foco alAire producciones
¬¬ Design masek / Masks design:
Marcela Sánchez Mota
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¬¬ Design kostýmů / Clothing design:
Foco alAire producciones
¬¬ Zvukový design, výběr a mix / Sound
design, selection and mix:
Foco alAire producciones
¬¬ Produkce / Production: Foco alAire
producciones / Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes – FONCA /
Espacio de menos a MÁS.
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Foto: archiv Foco alAire, publikováno s laskavým svolením souboru

40 min

Meeting point

| 15. 7. /

21.00
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A DALŠÍ… / AND ALSO…
PRO VEŘEJNOST / FOR PUBLIC

Seznámíte se s 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.

Visit marvelous places of the former Cistercian monastery
(the chateau in Žďár now), designed by the creativity of the
destinguished architect Jan Blažej Santini-Aichel.

10.00
45–90 min

It is a good chance for you to have a look into the lives of Cistercian
monks. You will see the prelature, the abbot’s personal spaces, Basilica of
the Assumption of the Virgin Mary and St Nicholas Church, and the
convent where the monks lived. You will also have a look into the Well
Chapel and discover the original 13th century fish ponds.

| 13., 14., 15. 7. /

Navštivte nejzajímavější místa bývalého cisterciáckého
kláštera, nynějšího zámku, která jsou spojena s výjimečným
kreativním architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem.

Muzeum / Museum

Po stopách Santiniho /
Following Santini‘s footprints
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13.00
13.00 | 15. 7. /
13.30 | 14. 7. /
13. 7. /
|

Bývalý cisterciácký klášter a nynější zámek v průběhu
osmi století.
Vstupte do temných hvozdů, kde nebojácní mniši vybudovali první
klášter. Prozkoumejte jeden běžný den v životě mnicha a objevte krásu
cisterciáckého umění. Poté se díky kaleidoskopu přesuňte do období
prosperity, rozkvětu umění, vědy a architektury, do období baroka.
Seznamte se s opatem Vejmluvou, potkejte se s geniálním architektem
Janem Blažejem Santinim nebo pronikněte do matematických tajů
Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

The Cistercian Monastery and current chateau in 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 and 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 and brilliant
architect Jan Blažej Santini, or explore the mathematical mysteries
of the Pilgrimage Church of St John of Nepomuk at Zelená hora.

60 min

Muzeum / Museum

Prohlídka Muzea nové
generace / Guided tour of the
New Generation Museum
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Živá hudba na I. nádvoří /
Live music on 1st courtyard
Mr. Folxlide
Blues s lidovkami, protřepat a zamíchat. Dřevní nostalgie evropských
emigrantů v amerických nálevnách. Krabice od doutníků, hlas, looper
a dupání.
True & blue loopin’ & stompin’ bar & bal folk. Roots Euroamericana.
A Cigar box, voice, looper, and stomping.

The Manouche Swing Quartet
Klasické melodie cikánského jazzu, skladby Django Reinhardta, Stephane
Grappelli či French musette clasics.
The Manouche Swing Quartet plays classic tunes for the golden era of Gypsy
Jazz, including compositions by Django Reinhardt, Stephane Grappelli,
and French musette classics.

Old Timers Jazz Band
Old Timers Jazz Band navazuje na hru neworleánských veteránů a stejně jako
oni hraje převážně improvizovaný jazz se silně emotivním nábojem
a srdečností sobě vlastní.
Old Timers Jazz Band repertoire includes more than 250 compositions that
include style range from ragtime, gospel, spirituals to swing dixieland
of the 1920s–40s.

Camões house band
Pestré uskupení složené z českých a zahraničních hudebníků pojí společný
zájem o hudbu z portugalsky mluvících zemí. Zahrají svěží fúzi jazzu, popu,
moderní brazilské bossy, kapverdské morny nebo portugalského fada.
The group is composed by members originating from the Czech Republic,
Brazil, France, and Spain. Coming from the jazz or rock backgrounds and
sharing a common passion for the music from Portuguese-speaking
countries, they create a very particular fresh music fusion inspired by jazz,
pop, Portuguese fado, Cape Verde morna, Brazilian bossa nova, samba,
and other lusophone rhythms
¬¬ Old Timers Jazz Band uvádíme ve spolupráci s TOKOZ a.s. / Old Timers Jazz
Band is presented in cooperation with TOKOZ a.s.
42
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Old Timers Jazz Band

Camões house band

I. nádvoří / 1st courtyard | 13., 14., 15. 7. /

15.30

Škola tančí / School is Dancing
Prezentace výsledků kreativních projektů / Presentation of
creative projects results
Může pohyb pomoci při učení vyjmenovaných slov nebo násobilky? Zeměpis
jako předmět choreografie? Děti z několika základních škol se letos opět
zapojily do projektu Škola tančí a pod vedením etablovaných choreografů
spolupracujících s učiteli se věnovaly konkrétnímu tématu z učiva. Přijďte
se podívat, jak moderní metoda vzdělávání funguje a zažít spolu s dětmi
„aha“ efekt.
Can movement help with learning grammar or math? What about geography
as a choreographic subject? Children of several schools were involved in the
School is Dancing project again, and they spent their time with specific topic
of the curriculum under the leadership of established choreographers
cooperating with the teachers. Come to have a look how this modern
educational method works and experience the “I see“ effect with the children.
¬¬ Choreografové / Choreographers: Marta Trpišovská Vodenková, Jana Bitterová,
Zdenka Brungot Svíteková
¬¬ Školy / Schools: ZŠ Labyrint Brno, ZŠ Velké Meziříčí, ZŠ Na Radosti Žďár
nad Sázavou, ZŠ Meruzalka Jihlava
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Foto: Dragan Dragin

60 min

Meeting point

| 13. 7. /

16.00

Foto: Tomáš Princ

¬¬ Pod uměleckým vedením: / Under the artistic leadership of:
Martina Schutová, Markéta Sobotková, Magda Smejkalová
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14.00
| 13. 7., 14. 7., 15. 7. /

Come with us to create masks inspired by different world cultures.
This year, artists from three continents and 15 countries meet
at KoresponDance, try to create a theme for Mexican, Ghanaian
or for example Greek culture.

Meeting point

Přijďte s námi vyrábět masky inspirované různými světovými kulturami.
Na KoresponDance se letos sjeli umělci ze tří kontinentů a 15 zemí,
zkuste si s námi tvořit na téma mexické, ghanské nebo třeba
řecké kultury.

60 min

Výtvarný atelier / Art atelier

Meeting point

Kristián Mensa is a young artist and dancer who does magic
minimalistically with a pen as well as with his body. He focuses on
breaking and experimental, namely on a combination of street dance
and a bit of movement abstraction. He believes that a good dancer is
hidden in each of us. All you have to do is open your mind to possibilities
that our body offers and not be afraid to express your feelings and
emotions through music.

Foto: archiv Kristiána Mensy

14.00
| 14. 7. /

Kristián Mensa je mladý umělec a tanečník, který minimalisticky kouzlí
s tužkou i svým tělem. Specializuje se na breaking a experimental, tedy
kombinaci pouličního tance s nádechem pohybové abstrakce. Věří, že
v každém z nás je dobrý tanečník. Stačí jen otevřít mysl možnostem,
které nám naše vlastní tělo nabízí, a nebát se kreativně vyjádřit pocity
a emoce skrz hudbu.

90 min

Kristián Mensa: Workshop
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Workshop tradičního ghanského tance pod vedením uměleckého
ředitele Ghana Dance Ensemble Bena Obido Ayetteye. Nechte se pohltit
africkými rytmy a užijte si čistou radost z pohybu.
Workshop of traditional Ghana dances led by the Artistic Director of the
Ghana Dance Ensemble. Immerse into the African rhythm and enjoy pure
joy of movement.

14.00
| 14. 7. /
Meeting point

Ghana Dance Workshop:
Setkání s živou tradicí /
Encounter with living
tradition
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60 min

Foto: archiv Ghana Dance Ensemble

¬¬ Projekt je realizován ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Akkře. /
The project is realized in cooperation with the Embassy of the Czech
Republic in Akkra.

Cesta k doteku – dotek od povrchu do hloubky – komunikace doteku
a dechu – tvarování doteku a dechu – od doteku k pohybu –
komunikace dechu a pohybu – zvnitřnění, zpřítomnění, ukotvení, opora
v sobě – opora v zemi – opora v partnerské spolupráci.
Way to touch – touch from the surface to the depth – touch and breath
communication – touch and breath shaping – from touch to movement
– breath and movement communication – internalization, presence,
anchoring, support in oneself – support in the ground – support in
partnership.

Archiv SE.S.TA, foto Dragan Dragin

16.00
| 15. 7. /
Meeting point
60 min

Workshop: Jiří Lössl:
DOTEK–DECH–POHYB /
TOUCH–BREATH–
MOVEMENT
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Představení dětí z Tvořivého
tábora / Creative Summer
Camp children performance
Každý rok, týden před festivalem, se na zámek sjedou děti na Tvořivý
tábor a pracují pod vedením zkušených umělců. Náplní jejich práce je
letos tanec, nový cirkus a divadlo. Nechte se dětmi provést hned přes
několik kontinentů. Jejich vystoupení je každoročně plné radostných
emocí a zážitků s jejich bohatým světem.
Each year, one week before the festival, children come to the Žďár
Chateau to the Creative Summer Camp and work there under leadership
of experienced artists. This year their topics are dance, contemporary
circus, and theatre. Let children guide you right across several continents
and experience children’s rich world. Their performance is full of joyful
emotions every year.

¬¬ Pod uměleckým vedením: / Under the artistic leadership of: Marta Trpišovská,
Lukáš Bouzek, Ondřej Holba

¬¬ Poděkování / Acknowledgement:
Mateřská škola, Francouzské lyceum
50
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Foto: Dragan Dragin

40 min

Meeting point

|

14. 7. /

16.00

Ať už jste dítě, nebo dospělý, máte umělecké zkušenosti, nebo jste nikdy
netančili ani na zábavě – pro vás všechny jsou otevřené ateliery se
zkušenými lektory. Přijďte rozvíjet svůj smysl pro pohyb prostřednictvím
hry a tvořivých cvičení.

16.00
| 15. 7. /
Meeting point

Ateliery pro publikum: tanec,
divadlo, nový cirkus /
Workshops for audience:
dance, theatre, contemporary
circus

Whether you are a child or an adult, whether you have any artistic
experience or have never danced before – ateliers with experienced
lecturers are open to all of you. Come and develop your sense of
movement through play and creative exercises.
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60 min

Archiv SE.S.TA, foto Dragan Dragin

¬¬ Pod uměleckým vedením / Under the artistic leadership of:
Marta Trpišovská, Lukáš Bouzek, Ondřej Holba

10.30
15. 7. /
|
Meeting point

Komentovaná procházka
kolem Konventského rybníka
/ Walk on educational trail
around Convent Pond
Komentovaná procházka kolem Konventského rybníka představí nejen
další Santiniho stavby v okolí zámku, ale i prostředí s nejvyšší úrovní
ochrany přírody. Projděte si místa, která propojují historii, umění,
ekologii a hospodářství, místa, kde hned porozumíte všem pilířům,
na nichž areál funguje již od 13. století.
Convent Pond will show you more 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 a place where you immediately understand
all the pillars that support the continual development of the estate since
the 13th century.

90–120 min

¬¬ Procházkou vás provedou / Guides for walk will be: Petr Kulhánek
(vedoucí úseku rybářství a zemědělství Kinský Žďár a.s.), Miroslav Matoušek
(Lesní rada Kinsky žďár a.s.), Martina Schutová (vedoucí lektorského
oddělení Zámek Žďár)
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A DALŠÍ… / AND ALSO…
PRO PROFESIONÁLY / FOR PROFESSIONALS

Jak se prezentovat v kontextu evropských festivalů a uměleckých
platforem? Jak prezentovat své projekty? Třídenní workshop (9 hodin)
je zaměřený na techniky self-promotion a efektivního psaní.
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11.00
2,5 hod

Foto: Dragan Dragin

Meeting point

How to present yourself in the context of a European festival or
platform? How to present your projects? The 3-day workshop
(9 hours) is aimed at learning some techniques of self-promotion
and effective writing.

| 13., 14., 15. 7. /

Mara Serina: Go to Europe!

14.00
I. nádvoří / 1st courtyard | 13. 7. /

Kulatý stůl Škola tančí /
Round table School
is Dancing
Jak tanec zprostředkovává porozumění fyzice
či přírodopisu?
Kulatý stůl je platforma pro reflexi a sdílení různorodých pohledů,
podporuje přemítání profesionálů s nejširším publikem, konfrontaci
praktického bádaní choreografů a pedagogů s jinými obory. Kulatý stůl
Škola tančí uzavírá celý vzdělávací modul projektu, který běží od jara
na vybraných školách.

In what way can dance help us understand physics
or biology?
Round tables are a platform dedicated to reflection and sharing
opinions; they support contemplation of professionals face-to-face with
the widest audiences and confrontation of practical research of
choreographers and teachers from other fields. Round table School
is Dancing closes the whole educational module of the project which
started in selected schools in spring.

Foto: Dragan Dragin

90 min

¬¬ Hosté/Guests: Agnès Dufour, Eva Blažíčková, Břetislav Svozil
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Setkání s umělci, institucemi, partnery KoresponDance a partnery
FILLIMIT, kteří spoluvytváří náš taneční kontext.
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14.00
90 min

Pierre Nadaud a JAMU: Paráda / KoresponDance 2017
Foto: Dragan Dragin

Meeting point

Meeting with artists, institucions, partners of Korespondance
and partners of FILLIMIT which co-create our dance context.

| 14. 7. /

NETWORK@KoresponDance

V „site specific“ projektech je umění vymezeno prostorem, pro který je
komponováno, a prostor se zásadním způsobem podílí i na celkové
vizuální podobě díla. Site specific projekty jsou nedílnou součástí
každoročního programu festivalu, a tak tomuto tématu letos věnujeme
jednu z diskusí u kulatého stolu.
In site specific projects, art is defined by space for which it is created and
the space participates in the overall visual form of the production to
a large extent. Site specific projects form an inseparable part of the
festival program, and therefore one of this year’s discussions will be
dealing with this topic.

¬¬ Hosté/Guests: Markéta Fantová

Foto: Foto René Rámiš, KoresponDance 2014

14.00
I. nádvoří / 1st courtyard | 15. 7. /
90 min

Kulatý stůl Site specific /
Round table Site Specific
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Bachtale Kale Phrala (AM/CZ)
Romsko-arménská taneční skupina zabývající se afroamerickými
společenskými tanci 70. a 80. let. Propojením rodných folklórních rytmů
a zvyků svých členů vytváří svůj vlastní pohled na funkové a soulové
tance. / Roma-Armenian dance group focusing on Afro-American
dances of the 1970s and 80s. By connecting the original folklore rhythm
and sounds it creates its own view on funk and soul dances.

Vahe „Wahe“ Akopjan (AM/CZ)
Jeden z nejúspěšnějších českých urban tanečníků, lektor a choreograf
urban styles. Jako tanečník spolupracoval se jmény jako KRS One, Big
Daddy Kane, 50 Cent. Je vítězem na mezinárodním meetingu SDK 2016
v House Dance a finalista Juste Debout 2008, 2017, 2018. / One of the
most successful Czech urban dancers, teacher and urban styles
choreographer. As a dancer he cooperated with KRS One, Big Daddy
Kane, 50 Cent. He is a winner of the international meeting SDK 2016 in
House Dance and finalist of Juste Debout 2008, 2017, 2018.

J. K. Sanchez (CZ)
Tanečník, choreograf, herec, DJ. Mezinárodní taneční lektor, začínající
herec: oceněn jako „Best Actor“ na filmovém festivalu 48 Hour Film
Project. Na stream.cz má svůj vlastní pořad Streamsteps. Spolu s Wahe
Akopjanem tvoří komediální tanečně-divadelní dvojici: The Clowns. /
Dancer, choreographer, actor, DJ. International dance teacher,
beginning actor: awarded as the “Best Actor“ at the 48 Hour FilmProject
film festival. He has his own program called Streamsteps on stream.cz.
He is a member of the comedian dance-theatre duo with Wahe
Akopjanhe: The Clowns.

Barely Methodical Troupe (UK)
Barely Methodical Troupe je experimentální cirkusová skupina akrobatů
a tanečníků, kteří předvádějí fascinující fyzickou zdatnost v kombinaci
s oslňujícím duchem a jedinečným stylem. Vynikají v kombinacích handto-hand akrobacie s technikou cyr wheel (velká obruč) a se street
akrobatickými dovednostmi. BMT je jedním z nejžhavějších
a nejžádanějších britských cirkusových souborů současnosti. / Barely
Methodical Troupe is an experimental circus group of acrobats and
dancers who show fascinating physical fitness in combination with
dazzling spirit and unique style. They are excellent in combining handto-hand acrobatics with the cyr wheel technique and street acrobatic
skills. BMT is one of the hottest and most desired contemporary British
circus groups.
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Foco alAire producciones je nonkonformní mexické uskupení
multižánrových umělců, které společně vedou dvě výrazné osobnosti –
socioložka, spisovatelka a režisérka Marcela Sanchez Mota a Octavio
Zeivy, který je od roku 2011 členem National Creators System (SNCA)
FONCA. Do své rozmanité tvorby promítají společnou vášeň pro vizuální
umění, kinematografii, fotografii, hudbu, literaturu a samozřejmě
divadlo. Marcela a Octavio spolu s celým souborem vyzývají k hravosti,
ironii a k zpochybňování sama sebe i ostatních. Soubor je stálicí světové
festivalové scény a držitelem mnoha ocenění. / Foco alAire
producciones is a non-conforming Mexican group of multi-genre artists
which is co-directed by two distinctive personalities – sociologist, writer
and director Marcela Sanchez Mota and Octavio Zeivy who has been
a member of the National Creators System (SNCA) FONCA since 2011.
Their diverse work reflects their shared passion for visual art,
cinematography, photography, music, literature, and – of course –
theatre. Marcela, Octavio, and the whole company challenge you to be
playful, ironic and to doubt yourself as well as others. The group is
a fixed star on the international festival scene and a winner of
many awards.

Rita Góbi (HU)
Rita Góbi je tanečnice a choreografka, která neustále zkoumá taneční
styly a jazyky. Narodila se v Srbsku, absolvovala taneční akademii
v Budapešti a účastnila se mnoha mezinárodních stáží a rezidenčních
programů. V roce 2006 založila společnost Gobi Dance Company. Rita
také získala řadu ocenění. / Rita Góbi is a dancer and choreographer
who ceaselessly examines dance styles and languages. She was born in
Serbia, graduated from the dance academy in Budapest and participated
in many international competitions and residential programs. In 2006
she founded the Gobi Dance Company. Rita has been awarded a lot
of prizes

Lali Ayguadé Company (ES)
Tanečnice a choreografka Lali Ayguadé pochází z Barcelony, ale působí
po celém světě. Má za sebou mnoho mezinárodních projektů a často
spolupracuje na představeních nového cirkusu. Byla nominována na
Critics Awards of London v roce 2010 jako „výjimečná tanečnice“
a v roce 2014 jako „nejlepší tvůrce“. V roce 2016 byla také nominována
jako nejlepší tanečnice na cenu kritiků Recomana.cat. Lali
spolupracovala i se slovenským choreografem Antonem Lachkym,
jedním ze zakladatelů tanečního kolektivu Les Slovaks. / The dancer
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Foco alAire producciones (MX)

and choreographer Lali Ayguadé is from Barcelona but she works around
the world. She has participated in many international projects and often
cooperates on productions of contemporary circus. She was nominated
for Critics Awards of London in 2010 as the “Extraordinary Dancer“ and
in 2014 as the “Best Author“. In 2016 she was nominated as the best
dancer for the Critics Award Recomana.cat, and she cooperated also
with Slovak choreographer Anton Lachky, one of the founders of the
dance group Les Slovaks, in the same year.

Sébastien Fournier (FR)
Kontratenorista Sébastien Fournier se specializuje se na starou hudbu.
Jako sólista vystoupil na mnoha festivalech v Evropě a v Hongkongu. Je
zakladatelem sboru barokní hudby Sprezzatura, který má mimo jiné
bohaté zkušenosti s popularizací staré hudby. Od roku 2010, kdy
reprezentoval Francii na výstavě EXPO v Šanghaji, intenzivně
spolupracuje s čínskými umělci. / Countertenor Sébastien Fournier
specializes in old music. As a soloist, he performed at many festivals in
Europe and Hong Kong. He is a founder of Baroque music choir
Sprezzatura which has also plenty of experience with popularization of
old music. Since 2010 when he represented France at the Shanghai
EXPO he has been closely cooperating with Chinese artists.

Jean Gaudin (FR)
Tanečník, choreograf, režisér a kouč Jean Gaudin už více než 30 let
realizuje projekty na pomezí divadla, cirkusu, opery, audiovize a tance.
Je autorem desítek choreografií a řady tanečních videí. Před založením
vlastní skupiny Compagnie Jean Gaudin spolupracoval s Mauricem
Béjartem a Carolyn Carlsonovou. Tvorba Jeana Gaudina se vyznačuje
odhodláním vyprávět lidské příběhy s humorem i vážně zároveň,
interakcí s jinými uměleckými disciplínami a prolínáním různých
uměleckých prostředků. / Dancer, choreographer, director and coach
Jean Gaudin has been working on projects balancing on the edge of
theatre, circus, opera, audiovisual, and dance for over 30 years. He is the
author of dozens of choreographies and many dance videos. Before
Jean Gaudin founded his own group Compagniehe, he cooperated with
Maurice Béjart and and Carolyn Carlson. The production of Jean Gaudin
is specific by the effort to tell human stories with humor and seriously
at the same time, interaction with other artistic disciplines, and mixing
various artistic tools.

Ghana Dance Ensemble (GH)
Soubor byl založen v roce 1962 na základě velmi úspěšné spolupráce
mezi vládním Institutem umění a kultury a Institutem Afrických studií
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Žďáráček (CZ)
Žďáráček je dětský pěvecký sbor ze Žďáru nad Sázavou. Jeho cílem je
hudebně, a především pěvecky vzdělávat děti od 4 do 18 let
a vychovávat je v tradici sborového zpěvu, která je ve Žďáru nad Sázavou
přítomna již od roku 1848. Žďáráček v současné době sdružuje přes sto
zpěváků v několika odděleních a každoročně vystupuje v České
republice i v zahraničí. Sbormistry Žďáráčku jsou Mgr. Dana Foralová
a Mgr. Pavel Schmidt. / Žďáráček is a children choir from Žďár nad
Sázavou. Its goal is to educate children from 4 to 18 years of age in
music and, above all, in singing, and to develop the tradition of choir
singing which has been present in Žďár nad Sázavou since 1848.
Žďáráček currently has over hundred members in several departments
and it performs in the Czech Republic and abroad every year. Choir
masters of Žďáráček are Dana Foralová and Pavel Schmidt.

Mara Serina (IT)
Mara Serina je ředitelkou komunikační agentury iagostudio a působí jako
umělecký konzultant pro různé italské festivaly, například Teatro a Corte,
který představuje to nejlepší z evropského současného tance, cirkusu
a uměleckých děl. V rámci festivalu Ipercorpo Mara řídí projekt Italian
Performance Platform pro mezinárodní programátory a Masterclass
Scena Europa, projekt pro vzdělávání mladých italských choreografů.
Mara vyučuje na nejrůznějších masterclasses a workshopech: v Miláně
v Scuola d‘Arte Drammatica Paolo Grassi, v semináři časopisu Hystrio
v Piccolo Teatro a na tanečním setkání v Dance Haus v Římě
v Masterclass of Teatro dell‘Orologio. / Mara Serina is director of the
communication agency iagostudio and works as artistic consultant in
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Univerzity v Ghaně. Ghana Dance Ensemble je soubor vytvořený s cílem
uchovat bohaté dědictví ghanské taneční kultury a podpořit tvůrčí práci
a kreativitu vycházející z ghanského tance. Současná podoba Ghana
Dance Ensemble pod vedením Bena Obida Ayettey udržuje autenticitu
tradic, ale zároveň nadále rozšiřuje repertoár a zkoumá tanec jako
výrazový prostředek současných otázek. / The group was founded in
1962 on the basis of a very successful cooperation of the governmental
Institute of Art and Culture and Institute of African Studies at the Ghana
University. The Ghana Dance Ensemble is a group created with the goal
to preserve rich heritage of the Ghana dance culture and support the
creative work and creativity using Ghana dances as a basis. The current
form of the Ghana Dance Ensemble under the leadership of Ben Obido
Ayettey keeps the authenticity of traditions but also ehances the
repertoire and examines dance as tool of expressing contemporary
questions at the same time.

different Italian festival as Teatro a Corte, presenting the best of
European contemporary dance, circus and performing arts in the castles
of the king of Italy, and Ipercorpo, presenting high quality Italian
companies. In the frame of Ipercorpo festival she manages the project
Italian Performance Platform, for international programmers, and
Masterclass Scena Europa, educational full immersion for young Italian
choreographers. She teaches in mesterclass and workshops in different
context, in Milano in Scuola d‘Arte Drammatica Paolo Grassi, in Seminari
of Hystrio Magazine in Piccolo Teatro and in Dance Meetings in Dance
Haus, in Rome in Masterclass of Teatro dell‘Orologio.

Mgr. Jiří Lössl (CZ)
Mgr. Jiří Lössl je absolventem pedagogiky moderního tance na katedře
tance pražské HAMU; věnuje se pedagogické, metodické, koncepční,
publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec.
Vytvořil více jak desítku choreografií, publikuje v odborných časopisech
a od roku 1999 je odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro scénický
tanec. / Jiří Lössl is graduate of Modern Dance Pedagogy at the Prague
HAMU; he deals with pedagogical, methodical, conceptual, publishing,
and research work in the field of stage dance and movement in general.
He has created more than ten choreographies, publishes in professional
journals, and he has been NIPOS-ARTAMA specialist for stage dancing
since 1999.

Chiara Alborino (IT) COMPANY DANZA FLUX / FILLIMIT
Společně s Fabriziem Varriale je uměleckou ředitelkou Company Danza
Flux a učí na Scuola Elementare del Teatro Davide Iodice. V roce 2015
začala pracovat na choreografickém výzkumu japonského divadla a od
roku 2016 tančí v Compagnia Korper v Neapoli. / Co-artistic director of
the Company Danza Flux with Fabrizio Varriale and trainer for the Scuola
Elementare del Teatro of Davide Iodice. In 2015 she started
a choreographic research on Japanese theatre, and she has been
dancing in the Compagnia Korper in Naples since 2016.

Fabrizio Varriale (IT) COMPANY DANZA FLUX / FILLIMIT
Umělecký ředitel Company Danza Flux. Tanečník, choreograf a pedagog
současného tance. Zúčastnil se mezinárodních festivalů zaměřených na
současný tanec a v roce 2016 byl vybrán jako choreograf National
Academy of Dance in Rome. / Artistic director of Company Danza Flux.
Dancer, choreographer, and teacher of contemporary dance. He took part
in international festivals dedicated to contemporary dance. In 2016 he was
selected as a choreographer by the National Academy of Dance in Rome.
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Studovala balet, současný tanec a divadlo. V roce 2014 v Essenu založila
Ensemble Agbaza společně s Juliette Adrover, Freddy Houndekindem
a Anouk Orignac. V rámci této skupiny, která je řízena kolektivním
duchem a sdílením zkušeností, rozvíjí svůj umělecký výzkum. / Studied
ballet, contemporary dance and theater. In 2014, in Essen, she founded
Ensemble Agbaza with Juliette Adrover, Freddy Houndekindo, and
Anouk Orignac. Within this group driven by a collective mind and
a knowledge pooling, she develops her artistic research.

Anouk Orignac (FR/DE) ENSEMBLE AGBAZA / FILLIMIT
V roce 2015 založila spolu s dalšími dvěma mladými choreografy
Ensemble Agbaza. Společně vytvořili několik choreografií, které byly
prezentovány na různých festivalech ve Francii, Německu, Litvě či
Slovinsku. V roce 2017 se stala členkou skupiny Folkwang Tanz Studio
v Essenu. / In 2015, together with three other emerging artists, she
founded the Ensemble Agbaza and they created several choreographic
pieces that were presented at various festivals between France, Germany,
Lithuania, and Slovenia. In 2017, she joined the Folkwang Tanz Studio
compagny in Essen.

Freddy Houndekindo (DE) ENSEMBLE AGBAZA / FILLIMIT
Freddy Houndekindo začal tančit na ulici, kde zkoumal HipHop
a ElectroDance, dokud nedosáhl přijetí na mezinárodní taneční školy –
Národní konzervatoř Musique et de Danse de Lyon a Folkwang
Universität der Künste v Essenu. Od roku 2014 je tanečníkem souboru
Pottporus Renegade v Bochumi a současně s Juliett Adrover,
Anouk Orignac a Alicí Thomasovou založil Ensemble Agbaza. / Freddy
Houndekindo started to dance in the street exploring HipHop and
ElectroDance, until he managed to enter international dance schools,
like the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Lyon and the Folkwang Universität der Künste in Essen. Since 2014 he
has been a dancer of the urban dance ensemble Pottporus Renegade in
Bochum, and in the same time he founded the Ensemble Agbaza with
Juliette Adrover, Anouk Orignac and Alicie Thomas.

Badi Rezzak (FR/ALG/BE) / FILLIMIT
Svoji uměleckou dráhu začal v roce 2010 na Ecole de la Villa Arson
v Nice, kde objevil nádherná umělecká odvětví: italskou kinematografii,
tanec, experimentální hudbu. V Bruselu se setkal s Chritophem
Waveletem, kritikem a kurátorem, který mu představil performativní
umění. Dnes je jeho práce založena především na objevování jeho
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Alicie Thomas (FR/DE) ENSEMBLE AGBAZA / FILLIMIT

alžírských kořenů. Sbírá gesta, postoje a zachycuje je do soch, textů či
performativních návrhů. / Badi Rezzak began his artist‘s route in Ecole
de la Villa Arson in 2010 in Nice. He discovered a great courtyard there:
the Italian cinema, dance, and experimental music. He pursued his
studies in Bruxelles. There, he met Chritophe Wavelet, critic and curator,
who introduced the art of performance to him. Today, his work is
primarily based on the investigation of his Algerian roots. He collects
gestures, attitudes, and catches them into sculptures, writings, and
performative propositions.

Elena Kofiná (GR/IT/DE) / FILLIMIT
Studovala na Accademia Nazionale di Danza v Římě a na Folkwang
Universität der Künste v Essenu. Charakteristické je pro ni přinášení
divadelního a somatického vyjádření v nekonvenčních prostorech, které
se v jejím uměleckém výzkumu opakuje a objevuje se i v jejích
choreografiích Gebrauchsanweisung či Istruzioni per. / She studied at
the Accademia Nazionale di Danza in Rome and at the Folkwang
Universität der Künste in Essen. Bringing theatre and somatic expression
in non conventional spaces is an element recurring in her artistic
research and experience as well as in her own pieces called
Gebrauchsanweisung and (her solo) Istruzioni per.

Inge Gappmaier (AU) / FILLIMIT
Inge je choreografka, tanečnice, taneční pedagog a badatelka se sídlem
ve Vídni. Jejím hlavním zájmem je výzkum lidského těla a jeho současné
sebepochopení v konkrétních, představovaných a předpokládaných
prostředích a strukturách. V roce 2016 získala DanceWEB-Stipendium na
mezinárodním ImpulsTanzFestivalu ve Vídni. / Inge is a choreographer,
dancer, dance-pedagog and researcher based in Vienna. Her main
interest is the research on the human body and its contemporary selfconception within concrete, imagined and projected environments and
structures. In 2016 she received the DanceWEB-Scholarship at the
international ImpulsTanzFestival in Vienna.

Laura Van Hulle (BE/UK) VANHULLE DANCE THEATRE /
FILLIMIT
Laura momentálně spolupracuje se Sonia Sabri Company & Autin Dance
Theatre. Je uznávanou taneční umělkyní, pravidelně pracuje
s DanceXchange (vedoucí pedagog současného tance i baletu). V roce
2013 získala finance na projekt tanečního filmu Angles In Life, který
v roce 2014 vedl k založení divadla Vanhulle Dance Theater (VDT).
Posledním jejím projektem byl Young Composers ve spolupráci
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Markéta Stránská (CZ) / FILLIMIT
Markéta Stránská je choreografka, performerka a fyzioterapeutka.
Do světa současného tance aktivně vstoupila v roce 2012, kdy začala
v Divadle Archa v Praze navštěvovat taneční atelier Simulante bande. Ten
vznikl na základě stejnojmenného představení, propojující profesionální
tanečníky a umělce s fyzickým handicapem (VerTeDance, 2012). V roce
2015 byla jako performerka přizvána ke spolupráci na představení
Chybění (Jaro Viňarský a VerTeDance, 2015), v roce 2016 pak byla za
toto představení nominována mezinárodní porotou festivalu Česká
taneční platforma na cenu „Tanečník roku 2015“. / Markéta Stránská is
a choreographer, performer and physiotherapist. She joined the world of
contemporary dance in 2012, when she started attending the Simulante
Bande Dance Studio at the Archa Theater in Prague. This was based on
a performance of the same name linking professional dancers and artists
with physical disabilities (VerTeDance, 2012). In 2015, as a performer, she
was invited to collaborate on the performance of Chybění (Jaro Viňarsky
and VerTeDance, 2015) and in 2016, for the same performance, she was
nominated as a “Dancer of 2015” by the international jury of the Czech
Dance Platform in Prague.

Ivan-Alexander Ivanov (BG) / FILLIMIT
Ivan je bulharský umělec, který pracuje v oblasti současného umění,
fotografie, videa, streetového a společenského umění. Ivan je
iniciátorem několika platforem, jako jsou Photocorps, Mobile Workshop,
Factory for Urban Art atd. Za poslední dva roky se podílel na
mezinárodních projektech urban art, social designu a uměleckých
intervencí v Soluni a ve Vídni. / Ivan is a Bulgarian artist who is working
in the field of contemporary art, photography, video, street and social
art. Ivan initiates a few of platforms, such as Photocorps, Mobile
Workshop, Factory for Urban Art, etc. For the last two years, he has
participated in international projects for urban art, social design, and art
interventions in Thessaloniki and Vienna.
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s Birmingham City University, kde prostřednictvím tance a choreografie
pracovala s mladými skladateli. / Laura currently collaborates closely
with Sonia Sabri Company & Autin Dance Theatre, and works regularly
with DanceXchange (lead teacher contemporary and ballet). In 2013
Laura received ACE her first R&D funding for dance film project Angles In
Life, which led to her establishing Vanhulle Dance Theatre (VDT) in 2014.
Her latest project was the Young Composers at Birmingham City
University where she worked with young composers through dance
and choreography.

Kalina Georgieva (BG) ATOM theatre / FILLIMIT
Kalina je bulharská tanečnice na volné noze. Vystudovala balet na
National School of Dance Art v Sofii. Od té doby je členkou uskupení
ATOM theatre a podílí se na mezinárodních tanečních projektech, jako
jsou Helga_Underground či Village. / Kalina is a Bulgarian freelance
dancer. She graduated in ballet from the National School of Dance Art in
Sofia. Since then she has been a member of ATOM theatre company and
has participated in various international dance projects, such as Helga_
Underground and Village.

Stefaniya Georgieva (BG) ATOM theatre / FILLIMIT
Stefaniya je bulharská umělkyně a choreografka, spoluzakladatelka
uskupení ATOM theatre. Během studia se inspirovala základním pojetím
loutkářství – mnoho lidí, kteří dýchají jako jeden, pohybují se jako jeden,
myslí jako jeden a dívají se očima bez života s touhou vdechnout jim
život. Profesionální choreografický debut měla Stefanyia v roce 2013.
Od té doby vytvořila více než pět děl, která byla představena v Bulharsku,
Rakousku, Rumunsku, Černé Hoře, Turecku, Makedonii, Německu
a Řecku. / Stefaniya is a Bulgarian choreographer and performer; and
a co-founder of ATOM theatre company. During her education she was
inspired of the base concept of the puppetry – many people who
breathe as one, move as one, think as one and see through the eyes of
a lifeless object with a desire to bring it to life. Stefaniya‘s professional
choreographic debut was in 2013. Since then, she has created more than
five works that were presented in Bulgaria, Austria, Romania,
Montenegro, Turkey, Macedonia, Germany, and Greece.
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Festivalový tým /
Festival team
Marie Kinsky, umělecká ředitelka / Artistic director
Lenka Flory, ředitelka pro zahraniční vztahy a FILLIMIT/ Manager
for foreign relations and FILLIMIT
Marek Bindr, ekonomický manažer / Economy manager
Ladislav Bárta, manažer fundraisingu / Fundraising manager
Petr Sedlák, koordinátor prostoru pro návštěvníky / Coordinator
of spaces for visitors
František Fabián, technický ředitel / Technical director
Eva Dryjová, manažer produkce / Production manager
Lucia Šimášková, technická produkce a koordinace / Technical
production and coordination
Zuzana Demlová, koordinátorka projektů Škola tančí a Tábor /
Coordinator of the Škola tančí and Tábor projects
Lucie Fabišiková, produkce / Production
Kateřina Uhrová, produkce / Production
Zuzana Žabková, produkce / Production
Zuzana Kopuncová, hospitality manager, Zámek Žďár
Michaela Nováková, PR manager
PR.Konektor: Tereza Jeřábková, Markéta Faltysová, Tadeáš Novák
Lucie Herberová, marketing director, Zámek Žďár
Martina Sedláková, marketing specialist, Zámek Žďár
Marie Gourdain, scénografie / Set design
Pavel Škoda, grafický design / Graphic design
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A další… / And also…
Produkce / Production: Eva Papánková, Veronika Hlaváčová
Scénografie / Set design: Štěpán Hejzlar, Pavla Beranová,
Magda Smejkalová
Technika / Crew: Šimon Janíček, Jan Kalivoda, Martin Toth,
Milan Šimánek
Tvořivý dětský tábor / Creative Summer Camp: Gabriela Buchtová,
Barbora Procházsková
Celý tým Kinský Žďár a.s. a speciálně / Whole team Kinský Žďár a.s.
and especially:
Jan Nedělka, Pavel Kotík, Gabriela Holovičová, Lenka Tesárková,
Eliška Hromádková
Celý tým SE.S.TA Zámek Žďár a speciálně / Whole team SE.S.TA Zámek
Žďár and especially: Marta Zitová, lektorské oddělení, tým průvodců
Stážisté / Trainees: Adrien Mehdevi, Raphael Mehdevi, Gabriel Mehdevi,
Pavel Pankrác, Casimir Pierret, Adrien Kinský, Marie Madlová,
Hortense Le Guillou, Hedvika Martin, Ségolène Le Contellec
Dobrovolníci a speciálně / Volunteers and especially: Marek Linhart

www.se-s-ta.cz

www.korespondance.cz
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Lali Ayguadé Company: Incognito, foto: Wim Lanser

