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Festival KoresponDance opět roztančí Žďár
nad Sázavou, tentokrát v barokním duchu

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, Spojených států amerických, Holandska, Španělska, Velké
Británie, Francie, Maďarska, Belgie, České republiky
a dalších zemí ze tří světových kontinentů. Hlavním
motivem letošního ročníku je spojení tance s architekturou – KoresponDance tak svým programem
připomíná Rok českého baroka, kterého se Žďár nad
Sázavou, známý nejen pro svůj nově zrekonstruovaný barokní zámek, kde se akce odehrává, ale také např.
Santiniho klášter na Zelené hoře, aktivně účastní.
Festival KoresponDance 2017 nabídne milovníkům
tance a kultury bohatý program, kde si každý najde to

„své“ téma. Lola Lince z Mexika je provede světem snů,
skupina Handa Gote ztvární pohybem výrobu kamene mudrců, Jean Gaudin se Sebastianem Fournierem a
místním dětským pěveckým sborem Žďáráček je zavedou do tajemného sklepení zámku. Belgičan Claudio
Stellato se svými přáteli předvede originální tanečněcirkusové 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 svými 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 program pro celou rodinu. Děti se
mohou těšit na příměstský tábor nebo taneční, 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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Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes nabízí návštěvníkům nejen hradní interiéry.
Najdete zde i barokní lékárnu U černého orla,
kupecký krám, řemeslné dílny, expozici 1. světové války s maketou legionářského vozu
„těplušky“ v životní velikosti.
Na trase Muzeum zaslechnete tikot věžních
hodin, jemnou hudbu hracích strojků i říznou
muziku orchestrionu.
Na letní prázdniny jsou připraveny noční prohlídky hradu i zážitkové Noci na hradě s možností přespání v jeho historických prostorách.
Milovníky umění potěší výstava díla sochaře
Jana Adolfa Vítka.
K návštěvě zve i Stará polenská škola s původní třídou, kabinety, bytem učitele a dvěma černými kuchyněmi.
V Polné je z čeho vybírat. Přijeďte a uvidíte!
Otevírací doba:
denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin
Adresa a konkrétní údaje
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336, 777 229 073
Web: www.muzeum-polna.cz
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
facebook:
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
https://www.facebook.com/hradpolna
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Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla KoresponDance 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.

