
Vážení přátelé tance a umění, 
 
XI. ProART Festival 2014  
 
BRNO 19. 7. – 26. 7.  
PRAHA 26. 7. – 3. 8. 
 
ProART ve spolupráci s Národním divadlem Praha, pražským Experimentálním 
prostorem NoD a Divadlem na Orlí / Hudebně-dramatickou laboratoří JAMU představuje 
XI. ročník Mezinárodního workshop festivalu ProART. 
 

 
 
Festival se skládá ze dvou částí – denních uměleckých workshopů, kde si účastníci 
všech pokročilostí navolí svůj osobní program z rozsáhlého rozvrhu lekcí – a večerních 
festivalových představení v divadle. 
 
Tento rok k nám zavítá 29 pedagogů z 9 světových zemí. Festival se pro letošek ponese 
v duchu tématu Tělo jako hlas - Slovo jako obraz, který byl zvolen z touhy po hledání 
přesahu jednotlivých uměleckých disciplín, které festival prezentuje a ve své filozofii 
zaštiťuje. 
Mezi letošní novinky patří řada tzv, masterclass, které jsou kratší v čase, ale intenzivnější 
v náplni. V Brně bude vyučovat masterclass hudebnice a zpěvačka Iva Bittová, v Praze 
pak operní pěvec Adam Plachetka a muzikálová zpěvačka a stálice české populární 
hudby Bára Basiková. Mezi tanečními hosty se objeví mj. Neil Paris z Velké 
Británie, Eran Gisin z Izraele, Gabriel Wong z Malajsie, Žiga Jereb ze Slovinska 
a Leonie Wahl ze Švýcarska. Vyučovat se bude od baletu, jógy, Pilates, Feldenkreis, 
přes moderní lekce, současné trendy až po taneční divadlo, partneřinu, breakdance a 
improvizaci. Herecké ateliéry povedou Kamila Valůšková z brněnského HaDivadla, v 
Praze pak režisérka a dramaturgyně Divadla Na zábradlí Lucie Ferenzová.  
V Brně opět proběhnou kromě tanečních a hereckých workshopů i lekce klavíru a 
smyčcových nástrojů pod vedením Richarda Pohla, resp. Graffova kvarteta. V Praze 
festival tradičně nabízí i ateliér pro postižené a dvoudenní fotoworkshop. 
 
Festival je otevřen každému bez omezení věku či profesní úrovně, lekce jsou 
odstupňovány podle obtížnosti. Denní plán si vytváří každý sám, podle počtu kurzů má 
účastník umožněn i volný vstup na večerní program, který letos nabízí dvanáct večerů. 



 
Veškeré podrobnosti najdete na webu www.proart-festival.cz 
Na workshopy se můžete přihlásit již teď prostřednictvím on-line přihlášek 
Podrobnosti o jednotlivých pedagozích, jejich lekcích a cenách naleznete přímo v 
přihlášce. 
Připojujeme také rozvrhy workshopů Brno a Praha. 
 
 
Dotazy rádi zodpovíme na emailu office@proart-festival.cz  
 
Těšíme se na Vás! 
 
Váš ProART Team 
Martin Dvořák 
Alena Pajasová 
Klára Chotěnovská 
Lucie Hrochová 
Anna Pančíková 
 
 
 
*Nejaktuálnější informace o přípravách festivalu a dalších akcích ProART 
naleznete na našem Facebooku, dlouhodobě pak v kalendáři a na stránkách www.proart-
festival.cz. 
------ 
Pořádá 
ProART ve spolupráci s Národním divadlem Praha, pražským Experimentálním 
prostorem NoD a Divadlem na Orlí / Hudebně-dramatickou laboratoří JAMU  
Za finanční podpory 
hlavního města Prahy, Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR, Rakouského 
kulturního fóra, Česko-německého fondu budoucnosti, Velvyslanectví státu Izrael v Praze 
a Nadace Život umělce. 
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