
Mezinárodní centrum tance z.s. – umělecká agentura   

kalkulace představení „tanečního divadla“ pro sezónu 2017 – 18 
 

Balet Praha Junior: 
 

A) „Nulová gravitace 2018“  
celovečerní program (2 jednání 45 + 35 minut) komponovaný z 6 jednoaktových děl  

choreografové: Attila Egerházi, Kevin Durwael, Lidia Wos, Anna Jirmanová 

hudba: P. I. Čajkovskij, Arvo Pärt, Elvis Presley, Bonnie Tyler, Camille Saint-Säens  

premiéry: 18. června 2017 ve Stavovském divadle, Praha  a v průběhu podzimu 2017  

stavba jeviště: 5 hodin, bourání: 1,5  hodiny 

 CENA:  50.000,- Kč 

 

      B) „Kauza Prométheus ..... a jiné příběhy“  
celovečerní program ( 2 jednání 45 + 25 minut) komponovaný ze 4 jednoaktových děl 

choreografové: Attila Egerházi, Samuel Delvaux, Vlasta Schneiderová 

hudba: Nikola Porpora, Georges Bizet, Alfredo Catalani, Ludwig van Beethoven  

premiéra: 19. března 2017 v Divadle na Vinohradech, Praha 

stavba jeviště: 6 hodin, bourání: 2 hodiny 

 CENA:  55.000,- Kč 

 

      C) Stvoření tance 
vzdělávací program pro školy - 75 minut bez přestávky (např. všední dny dopoledne) 

komponovaný program z ukázek repertoáru etnického, klasického, současného a 

jazzového tance, akrobacie a stepu, moderátor komentuje historii scénického tanečního 

umění a specifika jednotlivých tanečních technik a inscenačních stylů 

premiéra: 20. září 2017 v divadle Broumovský klášter 

stavba jeviště: 4 hodiny, bourání: 1  hodina 

CENA:  18.000,- Kč    

 

V ceně je zahrnuto: 

-  honoráře umělců, techniků a řidičů, zákonné diety a cestovní pojištění 

-  pronájem scénické techniky 

- kompletní stavba a bourání dekorace, světelného a zvukového scénického vybavení  

-  doprava: dva mikrobusy + nákladní vozidlo techniky  

V ceně není zahrnuto: 

-  případné ubytování - 4 jednolůž. pokoje + 2 – 3 lůžkové pokoje (10 žen + 5 mužů) 

-  tantiémy za užití díla  (8% z reálných tržeb) 

Agentura vyrobí a dodá: propagační a tiskové materiály (plakáty, letáky, fota, press 

kit, videopromotion, divadelní programy, případně další podklady na vyžádání 

Pořadatel zajistí: kompletní propagaci a marketing v regionu  
 

Poznámka: Agentura MCT spolupracuje s nadací, která poskytuje grantové  příspěvky 

především na vzdělávací programy pro školy. V případě zařazení dvou dopoledních 

představení „Stvoření tance“ do regionálního turné, nadace uhradí dopravu, pronájem 

techniky a tantiémy, čímž se zlevní celková cena turné o 25 – 40 %. Vzhledem  

k náročnosti stavby jeviště „tanečního divadla“ je optimální model regionálního turné: 

„Tři představení ve 24 hodinách“ ..... např.:  

Nulová gravitace (19,00 hod.)   +  Stvoření tance (9,00 hod. + 11,00 hod.) 
 

Pro získání dotace je třeba vyplnit předepsaný formulář (zašle agentura na vyžádání) 

s kulturní, sociální a demografickou specifikací regionu, identifikací pořadatele, kapacitou 

divadla a cenami vstupenek. Na základě těchto údajů nadace přidělí dotaci na vzdělávací 

programy  a agentura MCT zkalkuluje konečnou cenu turné. 



Baby Balet Praha: 
 

A) „Vítej na světě“  
program komponovaný z 24 písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, tančí studenti 

konzervatoře, vizualizace poetických textů  a hudby této vynikající autorské dvojice 

scénickými prostředky tanečního divadla a digitální projekcí     

choreografové: Vlasta Schneiderová, Pavla Königsmarková, Agurtzane Pérez Olóriz, 

Natálie Housková 

premiéry: 2. února 2016 ve Stavovském divadle, Praha    

stavba jeviště: 5 hodin, bourání: 1,5  hodiny 

 CENA:  45.000,- Kč 

 

      B) „Letem světem“  
celovečerní program (dvě jednání 45 + 25 minut) komponovaný program tanečního 

divadla na etnickou hudbu „kolem světa“ choreografové: Vlasta Schneiderová + 

vybraní tvůrci juniorského Baby Baletu Praha 

hudba: etnická hudba národů světa  

premiéra: duben 2018 – v jednání 

stavba jeviště: 5 hodin, bourání: 1,5 hodiny 

 CENA:  45.000,- Kč 

 

      C) Jak se dělá tanečník 
vzdělávací program pro školy - 75 minut bez přestávky (např. všední dny dopoledne) 

komponovaný program z ukázek repertoáru etnického, klasického, současného a 

jazzového tance, akrobacie a stepu, moderátor komentuje historii scénického tanečního 

umění a specifika jednotlivých tanečních technik a inscenačních stylů 

premiéra: 26. září 2017 v Městském divadle v Polici n. M. 

stavba jeviště: 4 hodiny, bourání: 1  hodina 

CENA:  15.000,- Kč    

 

V ceně je zahrnuto: 

-  honoráře umělců, techniků a řidičů, zákonné diety a cestovní pojištění 

-  pronájem scénické techniky 

- kompletní stavba a bourání dekorace, světelného a zvukového scénického vybavení  

-  doprava: dva mikrobusy + nákladní vozidlo techniky  

V ceně není zahrnuto: 

-  případné ubytování - 4 jednolůž. pokoje + 2 – 3 lůžkové pokoje (10 žen + 5 mužů) 

-  tantiémy za užití díla  (8% z reálných tržeb) 

Agentura vyrobí a dodá: propagační a tiskové materiály (plakáty, letáky, fota, press 

kit, videopromotion, divadelní programy, případně další podklady na vyžádání 

Pořadatel zajistí: kompletní propagaci a marketing v regionu  
 

Poznámka: Agentura MCT spolupracuje s nadací, která poskytuje grantové  příspěvky 

především na vzdělávací programy pro školy. V případě zařazení dvou dopoledních 

představení „Stvoření tance“ do regionálního turné, nadace uhradí dopravu, pronájem 

techniky a tantiémy, čímž se zlevní celková cena turné o 25 – 40 %. Vzhledem  

k náročnosti stavby jeviště „tanečního divadla“ je optimální model regionálního turné: 

„Tři představení ve 24 hodinách“ ..... např.:  

Vítej na světě (19,00 hod.)  +  Jak se dělá tanečník  (9,00 hod. + 11,00 hod.) 
 

Pro získání dotace je třeba vyplnit předepsaný formulář (zašle agentura na vyžádání) 

s kulturní, sociální a demografickou specifikací regionu, identifikací pořadatele, kapacitou 

divadla a cenami vstupenek. Na základě těchto údajů nadace přidělí dotaci na vzdělávací 

programy  a agentura MCT zkalkuluje konečnou cenu turné. 
 


