
Festival ProART 2005
mezinárodní workshopy 

a večerní představení v divadlech

16. - 23. července 2005 Brno
  24. - 31. července 2005 Praha

Divadlo v7apůl – Kabinet Múz, Sukova 4, Brno
16.7. so 21h Já už tě nemám rád    taneční divadlo
17.7. ne 21h Drana a César   Monodrama
18.7. po 21h Radka Fišarová – ničeho nelituji...Recitál v doprovodu  J.Vlachové. 
19.7. út 21h 4x „s nadhledem“  Pantomimické autorské etudy Michaely Dolákové.
20.7. st 21h Minuty….vteřiny…. v pohybu  
 Galaexhibice současného tance v podání pedagogů workshopů.
21.7. čt 21h Divadlo a tanec v 21. století  
 „Koncertní talkshow“ pedagogů festivalu a jejich hostů. 
22.7.pá 21h TanzTheaterWien – Fake/Real Space (Rakousko)
 projekt stálice rakouského tanečního divadla Liz King a jejího souboru 
23.7. so 15h Improvizace v prostoru / Prostor v improvizaci
 Searching projekt Martina Dvořáka
 Tvůrčí projekt tance, herectví a zpěvu. Ukázky z workshopů festivalu

Divadlo Ponec, Husitská 24a, Praha 3
24.7. ne 20:30h TanzTheaterWien – Fake/Real Space (Rakousko)
25.7. po 20:30h Já už tě nemám rád (CZ/Německo) 
 Taneční divadlo v doprovodu živé jazzové kapely.
26.7. út 20:30h Berlín vyzývá Prahu (Německo/CZ)  
 Jazzová kapela Putensen Band z Německa+Radka Fišarová
 a tanečníci nezávislé české scény ve společné improvizované show. 
27.7. st 20: 30h Květa Fialová: O duši a divadle 
 večer plnývašich otázek, jejích odpovědí, myšlenek, hostů a smíchu
28.7. čt 20:30h Jarin a Pipin (CZ)  Autorská pohybová klauniáda
29.7. pá 20:30h Divadlo a tanec v 21. století 
 „Koncertní talkshow“ pedagogů festivalu a jejich hostů. 
30.7. so 20:30h Happy Day Quintet (CZ)  
 Searching project Martina Vraného 
 týdenní intenzivní práce na tanečním představení
31.7. ne 18h Improvizace v prostoru / Prostor v improvizaci 
 Tvůrčí projekt tance, herectví a zpěvu. Ukázky z workshopů festivalu. 

Projekt vzniká za finanční podpory Ministerstva kultury, městské části Praha 3, Rakouského 
kulturního fóra, Česko-německého fondu budoucnosti a brněnské jazykové školy ASCHOOL.

informace a přihlášky na www.proart-festival.cz     
rezervace vstupenek a přihlášky na workshopy 
na office@proart-festival.cz

konání workshopů: 
Národní divadlo Brno
DDM Praha 6, Pod Juliskou 2

tanec, herectví, zpěv, fotografie

grafika: vera sato

foto: David*Židlický

www.aschool.cz


