
Mezinárodní centrum 
tance

Studentská, umělecká agentura



Kdo jsme? 

• jsme studenti Tanečního centra
• jsme studenti konzervatoře Tanečního centra Praha
• 5. – 8. ročník
• nejsme sami – máme vedení



Co děláme?
• produkujeme a pořádáme taneční 

představení, soutěže, workshopy a 
festivaly

• učíme se provozovat a řídit neziskovou 
organizaci

• získáváme další zkušenosti do profesního 
života

• zajišťujeme představení dvou 
uměleckých souborů Balet Praha Junior 
a Baby Balet Praha

• organizujeme mezinárodní spolupráce 
se zahraničními vzdělávacími a 
uměleckými centry

• komunikujeme hlavně s divadly a 
dalšími uměleckými organizacemi (TV, 
rozhlas, hudební tělesa, výtvarníci, 
scénáristé atd.)



Baby Balet Praha
• 18 nejlepších studentů nižších ročníků ve věku 13 – 16

• 22 choreografických etud v celkové délce 2 hodiny
“Letem světem” - celovečerní taneční divadlo na

etnickou hudbu
“Jak se dělá tanečník” - vzdělávací program pro školy

• 35 představení za sezónu, pražské scény: Divadlo
Hybernia, Divadlo na Vinohradech, 60 % představení v 
regionech, 3 % v zahraničí

Balet Praha Junior
• 14 nejlepších studentů vyšších ročníků ve věku 17 – 20 

• 14 jednoaktových baletů v celkové délce 3 hodiny, 
“Elixír” - celovečerní program
“Stvoření tance” - vzdělávací program pro školy s

živým komentářem

• 60 představení za sezónu, pražské scény: Stavovské divadlo, 
Divadlo na Vinohradech, Komedie, ABC, Švandovo divadlo
55 % představení v regionech, 5 % v zahraničí
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Proč to děláme?

• MCT máme v rámci profesní přípravy
• učíme se pracovat v kultuře
• v budoucnu můžeme pracovat v divadle nejen jako interpreti
• taneční umění potřebuje také dramaturgy, choreografy, 

intendatny…



Aktuální situace nás nezastavila a našli jsme cestu 
jak dále hrát. Formou streamu.

20. 11. 2020 BBP Letem světem
4. 12. 2020 PKB + BPJ premiéra Zabiják život
7.-10. 12. 2020 PKB + BPJ natáčení Kytice
16. 12. 2020 TCP Vánoční taneční scéna 2020
19. 12. 2020 PKB + BPJ natáčení Holoubek
14. 1. 2021 BBP Vítej na světě
31. 1. 2021 BPJ natáčení Elixíru

vysvětlivky:
BBP – Baby Balet Praha
BPJ – Balet Praha Junior
TCP – Taneční centrum Praha
PKB – Pražský komorní balet

Již odehrané:



Zveme vás…

Stream:

10.2.2021 od 17,00 hod. Letem světem
Baby Balet Praha

Plánujeme:

Březen 2021 PREMIÉRA Elixír
Balet Praha Junior

Více informací naleznete na www.m-c-t.cz


