
 STRANA 20 Letní tipy... NJR - ČERVENEC 2017

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla Kore-
sponDance se po roce vrací do Žďáru nad Sázavou, aby svou radostí z 
pohybu, umění a sdílení jedinečných kulturních zážitků spojil širokou 
veřejnost se začínajícími i zkušenými performery z mnoha zemí světa.  

Festival se bude konat 7. – 10. 7. 2017 již tradičně na Zámku Žďár a v 
jeho okolí, s jedním ze svých představení se vydá také do centra města. 
Návštěvníci budou moci zhlédnout představení umělců z Mexika, Spo-
jených států amerických, Holandska, Španělska, Velké Británie, Francie, 
Maďarska, Belgie, České republiky a dalších zemí ze tří světových konti-
nentů. Hlavním motivem letošního ročníku je spojení tance s architek-
turou – KoresponDance tak svým programem připomíná Rok českého 
baroka, kterého se Žďár nad Sázavou, známý nejen pro svůj nově zrekon-
struovaný barokní zámek, kde se akce odehrává, ale také např. Santiniho 
klášter na Zelené hoře, aktivně účastní. 

Festival KoresponDance 2017 nabídne milovníkům tance a kultu-
ry bohatý program, kde si každý najde to „své“ téma. Lola Lince z Mexi-
ka je provede světem snů, skupina Handa Gote ztvární pohybem výrobu 
kamene mudrců, Jean Gaudin se Sebastianem Fournierem a místním dět-
ským pěveckým sborem Žďáráček je zavedou do tajemného sklepení zám-
ku. Belgičan Claudio Stellato se svými přáteli předvede originální tanečně-
cirkusové vystoupení s poleny a špalky. Čeští tanečníci Verte Dance spolu 
s Halkou Třešňákovou přivezou na zámek téma divokého západu, jejich 
slovenští kolegové z Asociácie súčasného tanca oživí centrum města svý-
mi Vitrínami. Svá premiérová představení předvede ve Žďáru nad Sázavou 
fenomenální maďarsko-francouzský tanečník a choreograf Josef Nadj. 

Po celé čtyři dny na návštěvníky festivalu čeká také bohatý doprovodný pro-
gram pro celou rodinu. Děti se mohou těšit na příměstský tábor nebo taneč-
ní, hudební a herecké workshopy. Občerstvení nabídne zámecká kavárna a 
stánky na 1. nádvoří, které bude volně přístupné široké veřejnosti.
Vice k programu a vstupenky na www.korespondance.
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Festival KoresponDance opět 
roztančí Žďár nad Sázavou, 

tentokrát v barokním duchu


