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Má vlast — 
divadelně pohybová freska z českých dějin
Dovolte, abychom Vás oslovili s naší nabídkou představení MÁ VLAST – pohybové diva-
dlo s humornými dialogy. Představení bylo vytvořeno k 30. výročí Tanečního divadla MIMI 
FORTUNAE. Právě z důvodu tohoto výročí a laskavosti sponzorů, máme možnost Vám nabíd-
nout MOU VLAST za vskutku akčních podmínek – kontaktujte nás a dozvíte se více.

Charakteristika představení
Představení MÁ VLAST je inspirované starými pověstmi českými Aloise Jiráska a cílené 
k připomenutí, že ani v kosmopolitním světě bychom neměli zapomínat na národ, jehož 
dějin jsme součástí… z toho důvodu byl zvolen také hudební doprovod z těch »nejčeštěj-
ších« – koláž ze symfonické básně MÁ VLAST Bedřicha Smetany. Přes zaměření na český 
národ a jeho dějiny, není představení MÁ VLAST pojímáno nacionalisticky nebo jakkoliv 
dogmaticky. Má za úkol diváka především pobavit, ať již jej přivede ke smíchu či dojetí. 
MÁ VLAST přináší vše, pro co jsou představení souboru TD MIMI FORTUNAE  publikem tak 
oblíbená, včetně nádherné hudby, mluveného slova i zadní obrazové projekce.

Tančí: 16–21 tanečníků, délka: cca 65 minut

Další fotografie a informace na www.tanecni-divadlo.cz/ma-vlast

http://www.tanecni-divadlo.cz/ma-vlast
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Více o představení »Má vlast«
Představení bylo vytvořeno ke 30.  výročí Tanečního divadla MIMI FORTUNAE. Právě 
z důvodu tohoto výročí a laskavosti sponzorů, máme možnost Vám nabídnout MOU VLAST 
za vskutku akčních podmínek, tedy v podstatě za cenu dohodou.

TD MIMI FORTUNAE po celých 30 let plní divadelní sály i letní festivalové scény, a to nesporně 
proto, že jeho umění je blízké divákům »všech věků a stavů«. Název »taneční divadlo« není 
samoúčelný, protože snahou tvůrců a členů souboru je vyprávět příběhy a k vyjádření myš-
lenky používat nejen pohyb (ať již v podobě techniky současného scénického tance – tedy 
nikoliv klasického baletu, nebo v podobě zcela přirozené) ale také projev zcela divadelně 
herecký, k čemuž patří i mluvené slovo. Právě pro toto skloubení tance, pohybu a mluve-
ného slova jsou představení souboru po celou dobu jeho trvání velmi oblíbená a vyhledá-
vaná a oslovují celé široké spektrum diváků, tedy stejně tak milovníky jako odpůrce pojmu 
»balet«. K oblibě celovečerních ať už »jednopříběhových« nebo komponovaných předsta-
vení nesporně přispívají náměty, které jsou voleny a zpracovány tak, že přinášejí stejnou 
měrou smích či prostě příjemnost, jako i emočně vypjatá dramata nebo dojetí, a rozhodně 
nikdy nejsou jednotvárná! Umění MIMI FORTUNAE rozumějí diváci nejen v ČR, ale také ve 
světě – pravidelně a opakovaně je TD MIMI FORTUNAE zváno na samostatná turné nebo pro 
účast na tanečních festivalech do Indie, USA, Rakouska, Jordánska, Německa, Itálie, Francie, 
na Slovensko, apod.

Umělecká ředitelka a vedoucí choreografka souboru Hana Smičková-Látalová získala 
mnoho ocenění v českých zemích i mezinárodně, představení »Carmina Burana« s její cho-
reografií bylo objednáno zahájení divadelní sezóny v holandském Utrechtu, choreografie 
z celovečerního cyklu »KYTICE« v roce 2015 dosáhla zvláštního čestného uznání meziná-
rodní poroty na »International Jazz Dance Open Festival«, atd. atd. Hana Smičková-Látalová 
byla jako choreografka zařazena mezi tvůrčí osobnosti ČR v almanachu Who is… v ČR?, také 
do publikace »Who is who of European Women« a od 2015 je vedena i ve slavné Oxford 
Encyclopedia.

»MÁ VLAST« je divadelně pohybová freska z českých dějin, pojatá vážně i nevážně… neboli 
buďme hrdí na své dějiny a přitom si z historie i současnosti umějme tropit veselí, když 
smutku je kolem nás až dost… Představení je inspirované starými pověstmi českými Aloise 
Jiráska a cílené k připomenutí, že ani v kosmopolitním světě bychom neměli zapomínat na 
národ, jehož dějin jsme součástí… z toho důvodu byl zvolen také hudební doprovod z těch 
»nejčeštějších« – koláž ze symfonické básně MÁ VLAST Bedřicha Smetany. Přes zaměření 
na český národ a jeho dějiny, není představení MÁ VLAST pojímáno nacionalisticky nebo 
jakkoliv dogmaticky, má totiž za úkol diváka především pobavit, ať již jej přivede ke smíchu 
či dojetí.

MÁ VLAST přináší vše, pro co jsou představení souboru publikem tak oblíbená, včetně nád-
herné hudby, mluveného slova i zadní obrazové projekce. 

Více než hodinové představení MÁ VLAST je tvořeno jednotlivými příběhy ze starších čes-
kých dějin, které jsou zobrazeny pohybově, vtipným textem ze současného světa nebo dia-
logem známé historické či legendární postavy, a spojené jednou dějovou linkou – příběhem 
jedné současnice. 

Obraz první
Příběh otevírá komediálně pojatá vernisáž mondénních obrazů, na které se sejde výkvět 
snobství, jehož samolibost je narušena vpádem dvou postav v oděvu současném, ale kdo 
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ví, odkud vlastně přicházejí? Divák je může pokládat za postavy skutečné či snové, nicméně 
v každém případě se smyslem pro satiru a humor. Tyto dvě postavy se stávají průvodci 
mladé ženy, která přijme jejich výzvu a vypraví se s nimi do minulosti, aby skrze radost, 
slávu, ale i léta poroby našla pro sebe a své budoucí dítě hrdost kořenů svého – českého 
národa. 

Příběh pokračuje
Cesta do historie začíná Slovanskou slavností, která představuje radost z nového jara, 
spojení lidského kmene a země. Na diváka dýchne přírodní divokost, lehce scénicky uhla-
zená. Další obraz přibližuje jedinečnou ženu: »V úvaze byla prozřetelná, v řeči rázná, tělem 
cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala v rozhodování pří, ke každému byla vlídná, 
ba spíše líbezná«, dávajíc odpovědné rozkazy, jako by byla mužem. Ano, nechybí příběh 
o něžně Libuši! Třetím obrazem se vnoříme do Příběhu písma, který nás přenese do dob, 
kdy se lidé na našem území seznamovali s psaným a tištěným slovem v jazyce, kterému 
rozuměli. Nejedná se ale o historické ztvárnění námětu, nýbrž o dynamickou vypravěč-
skou zkratku. V posledním strhujícím příběhu tanečníci a herci TD MIMI FORTUNAE zobrazují 
dlouhodobou porobu české země a českého národa různými nájezdníky, kterým však český 
lid s hrdostí a také s humorem sobě vlastním vzdoroval. Tvůrci záměrně nezasadili období 
válek do konkrétní doby, naopak chtějí obecně připomenout, že náš národ prošel mnoha 
dobami nesvobody, v nichž mocipáni ukazovali tvář krutou ale i rádoby laskavou, v nichž 
existovalo kolaborantství i velké osobní hrdinství, aby nakonec povstala hrdost národa, 
jenž nesporně vždy měl a má svou BUDOUCNOST!

MOU VLAST vytvořil osvědčený tvůrčí tým Hana Smičková-Látalová, Zuzana Solčányová 
a Slavoj Látal, na scéně se publiku představí kmenoví umělci souboru v čele s mladými 
sólisty. 

Pro koho je představení nejvhodnější?
MÁ VLAST je určena, stejně jako většina představení TD MIMI FORTUNAE divákům mladým 
i starším, ale dovolíme si Vám navrhnout toto představení i pro účely školních akcí – tím, 
že zobrazuje dějinné obrazy, inspirované Starými pověstmi českými Aloise Jiráska, hudu 
Bedřicha Smetany a projekci obrazů Afonse Muchy se může stát vhodným prostředkem 
nenásilného a zábavného vzdělávání. 

V případě objednání školního představení (dopoledního nebo odpoledního) v rámci naší 
akční nabídky získáváte 50% slevu na večerní představení!

MÁ VLAST může být předvedena buď samostatně jako cca hodinové představení bez pře-
stávky, nebo můžeme doporučit (obzvláště pro večerní představení) uvedení MÉ VLASTI 
jako druhou část po přestávce a jako první část představení Vám můžeme nabídnout kom-
pozici z našich kratších choreografií v celkové délce 30–45 minut, kde si můžete vybrat 
z historického scénického tance (včetně historické hudby – loutna a flétna – či rozverné 
poezie) nebo současného tanečního divadla. Toto by bylo vhodné ladit na míru podle 
Vašich zkušeností s tím, čemu Vaše publikum dává přednost!

Ozvěte se nám
Rádi zodpovíme dotazy, přijmeme připomínky na mimifortunae@gmail.com a  osobně 
probereme nabídky na telefonech 737 261 107, případně 775 323 196. Podívejte se na naše 
webové stránky www.tanecni-divadlo.cz.

mailto:mimifortunae%40gmail.com?subject=Dotaz%20k%20nab%C3%ADdce%20predstaven%C3%AD%20M%C3%81%20VLAST
http://www.tanecni-divadlo.cz/
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O MIMI FORTUNAE
Prezentace současného scénického tance a historického scénického tance, spojeno s pohy-
bovým divadlem, námětově zaměřeno na dějiny České republiky. Soubor vytváří autorská 
představení určená všem věkovým kategoriím diváků, neboli od 10ti do 90ti.

Založení divadla a ranné počátky
TD MIMI FORTUNAE vzniklo v roce 1985 jako soubor historických tanců. První představení 
tvořily stylizované úpravy měšťanských a dvorských tanců střední Evropy. Zlom ve tvorbě 
MIMI FORTUNAE přišel v letech 1987–88, kdy se v tehdejším Československu začal znovu 
objevovat moderní balet a kdy se souborem začala pracovat řada světově známých peda-
gogů a umělců (Bruno Genty, David Appel, Tonia Shimin, Sandi Combest). Výsledkem byla 
představení moderního scénického tance, s nimiž Taneční divadlo MIMI FORTUNAE dobývá 
nejen scény České a Slovenské republiky, ale také zahraničí, a to i v podobě soutěžních 
vavřínů.

Název »taneční divadlo« není samoúčelný, protože snahou tvůrců a členů souboru je vyprá-
vět příběhy nebo evokovat nálady; k vyjádření myšlenky používat nejen taneční pohyb, ale 
také projev mimický a někdy i hlasy tanečníků jsou doprovodem pohybu jejich těl. Ve své 
tvorbě MIMI FORTUNAE oslovuje všechny divácké kategorie – odborníky i laiky, děti, mladé 
lidi i dříve narozené. Doma i v zahraničí divadlo účinkuje na scénách kamenných divadel, na 
scénách alternativních i v exteriérech. 

Umělecký profil
Umělecký profil Tanečního divadla MIMI FORTUNAE tvoří scénický tanec, byla vytvořena 
představení odrážející dávnou lidovou kulturu českého národa, která jsou prezentována 
zejména v rámci zahraničních turné, historické taneční divadlo, užívající stejnou měrou 
pohyb jako mluvené slovo a především představení ve vrcholných tanečních technikách 
contemporary a modern scenic dance. V posledních letech jsou vytvářeny původní insce-
nace, které zdaleka nezahrnují jen pohyb či tanec, ale jsou komponována skutečně divadel-
ním způsobem za použití mluveného slova.

Srdcem současné tvorby TD MIMI FORTUNAE jsou celovečerní představení – jako byl tanečně-
-divadelní projekt z rozporuplných dějin našeho národa ve 20. století »Být či nebýt…?« 
(uváděno v ČR i v zahraničí, např. Indie, USA, Jordánsko), dále intimnější »Živomření«, 
»Kapky bolavé naděje« nebo »Bolero« a »Kyice«. Choreografie »Já« získala ocenění ARTAMY 
i III. cenu International Jazz Dance Open, v roce 2012 ocenění ARTAMY získala choreografie 
»JSME SI ROVNI!«. Ocenění získaly i pohybové balady »Svatební košile« a  Vodník« z před-
stavení »KYTICE«, a to v roce 2013 a 2015 (ocenění mezinárodní poroty).

Hana Smičková-Látalová
Vedoucí choreografka souboru Hana Smičková-Látalová v roce 1991 získala Prémii za nej-
lepší povinnou choreografii na III. Choreografické přehlídce ČSFR. Na IV. Choreografické pře-
hlídce ČR a SR v roce 1995 bylo její dílo »Slova« oceněno Cenou za choreografii. »Slova« byla 
vybrána i do galavečera mezinárodní choreografické soutěže Prix Volinine na Nové scéně 
v Praze a byla uváděna mimo jiné na Festivalu evropského umění v New Delhi, Indie. 

V roce 1998 byla »Carmina Burana« s  choreografií Hany Smičkové-Látalové a v prove-
dení TD MIMI FORTUNAE objednána pro zahájeni kulturní sezóny v holandském Utrechtu. 
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Choreografie k inscenaci »Balady o smrti« byla v roce 1999 zařazena mezi devět nejlepších 
tanečních inscenací v České republice a na Slovensku. V roce 2008 její choreografie »Já« 
získala ocenění taneční přehlídky »Tanec, Tanec 2008«, pořádané NIPOS – ARTAMA a rovněž 
II. cenu na »International Jazz Dance Open Festival« v Pardubicích. V roce 2012 choreogra-
fie »Jsme si rovni!« získala ocenění a nominaci na celostátní přehlídku scénického tance 
do Jablonce nad Nisou. V roce 2013 choreografie z celovečerního cyklu »KYTICE« získaly 
Ocenění za originální projev. 

Od roku 2002 je Hana Smičková-Látalová zařazena mezi žijící osobnosti České republiky 
v  lmanachu Who is v ČR, od roku 2006 je vedena v Českém almanachu osobností, v roce 
2012 byla zařazena do almanachu »Who is who of European Women« a od roku 2015 je 
vedena v mezinárodní části Oxford Encyclopedia.

Nejen díky odborným oceněním, ale stejně tak pro svou »nepodbízivou diváckost« si diva-
dlo získalo pevné místo na české umělecké scéně a široká veřejnost se může s jeho jménem 
a tvorbou setkávat nejen na scénách, ale také v televizi (je opakovaně hostem brněnského 
televizního studia i soukromých vysílacích společností), příběhy z jeho uměleckého puto-
vání slyší posluchači brněnských rozhlasových studií a čtou čtenáři brněnského i celostát-
ního tisku.

Dvacáté narozeniny
Na podzim 2005 divadlo oslavilo 20 let svého působení slavnostními představeními 
v Divadle Bolka Polívky v Brně a v roce 2008 50. narozeniny své zakladatelky, choreografky 
a sólistky Hany Smičkové-Látalové tanečním večerem »Tak a mám to za 50!«, jehož součástí 
byla i premiéra choreografie »Bolero«, doprovázená slavnou skladbou Maurice Ravela, ori-
ginálně se prolínající s hudbou českého skladatele Jiřího Hradila. 

Pětadvacáté narozeniny
V roce 2011 TD MIMI FORTUNAE oslavilo 25 let od své první premiéry v roce 1986 slav-
nostními premiérami představení »Kytice« v divadle Bolka Polívky v Brně a v divadle 
Na Zábradlí v Praze. Tvůrci scénáře, Hana Smičková-Látalová, Zuzana Solčányová a Slavoj 
Látal, vybrali jako námět 6 básní ze slavné sbírky Karla Jaromíra Erbena. KYTICE v podání 
TD MIMI FORTUNAE využívá technik současného tance i tanců lidových, odrážejících lidové 
slavnosti a zvyky, jakož i mluveného slova vázaného i volného a na scéně s hostujícími 
hudebníky se i zpívá. Cílem ovšem není snaha o maximální kombinaci divadelních žánrů, 
nýbrž vytvoření sugestivního, tanečně dramatického, mírně hororového, ale nikoliv ponu-
rého a  i  ke smíchu vyzývajícího kompaktního představení, přístupného jak milovníkům 
tance, tak divadla. Choreografii vytvořila Hana Smičková-Látalová, která provedla TD MIMI 
FORTUNAE od jeho založení až k této premiéře, režii má Slavoj Látal, asistovala Zuzana 
Solčányová. S mystériem Erbenových básní kontrastuje na scéně rozehraný život téměř 
renesančních komediantů, včetně »pouťového« vyvolávání a popěvků. Kontrast mezi nad-
časově baladicky pojatými básněmi a »přízemními« lidskými osudy podtrhují kostýmy 
a masky Miroslavy Staré. 

Komponované večery scénického tance
Komponované večery scénického tance zahrnují také vytančené intimní lidské zpo-
vědi v  sólech a duetech (»Já«, »Stín«, »Prázdná jsou rána«, »Jin&jang«, »Muoj bože!«, 
»Večerní program«), dramatické či vnitřní rozpory člověka postihující choreografie (cyk-
lus »AVE-AVE«), v neposlední řadě pak i taneční žertíky a parodie (»Fronta aneb Kolo za 
korunu!«, »Miláčku, nemám co na sebe!«, »Pas de Coco«), neboť tvůrci souboru pevně věří 
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tomu, že jak život, tak umění má dvě neoddělitelné tváře – vážnou a veselou – přesně tak, 
jak odedávna vyjadřuje divadelní symbol dvou masek. 

Scénický historický a lidový tanec
Kromě moderního scénického tance má TD MIMI FORTUNAE na repertoiru i scénický tanec 
historický a lidový. U takových tanců nebo pohybových inscenací se soubor nezabývá přes-
nými rekonstrukcemi, ale choreografka Hana Smičková-Látalová využila skloubení techniky 
současného tance a lidových či historicko zlidovělých pohybových prvků k vytváření jedi-
nečného a pro TD MIMI FORTUNAE osobitého výrazu, kdy se scénický tanec snoubí s lidovým 
či historickým námětem, hudbou a kostýmy. V historii kromě dobově určitých GOTICKÝCH 
a RENESANČNÍCH tanců vznikly mystické taneční obrazy jako je »Keltský obřad beltaine«, 
»Kult« – křesťanství v ČR (premiéra v listopadu 2007 v Indii v rámci Mezinárodního tanečního 
festivalu »Languages of Love«) a cyklus »AVE-AVE«, prezentovaný opakovaně v rámci Nocí 
Kostelů a na vánočních představeních. V oblasti lidové kultury TD MIMI FORTUNAE vytvo-
řilo například scénu »Svatba« zobrazující masopustní a svatební zvyky českého národa 
(uváděno například v Jordánsku – mimo jiné představení pro jordánskou princeznu). 

V produkci souboru se také po mnoho let konaly kulturní festivaly, jako »Hradní bašta« (letní 
festivaly na open-air scéně brněnského hradu Špilberku), či »BUNKR« – site specific pro-
jekty pod brněnským výstavištěm a Májové noci v lesním areálu sídliště Lesná v Brně.

Vystoupení pro radost i pomoc
Po celou dobu své existence TD MIMI FORTUNAE pořádá představení a vystoupení pro dob-
ročinné účely, ať již pro postižené děti, seniory v domovech nebo ve prospěch zvířátek 
v brněnské ZOO, účastní se pravidelně taktéž prestižních festivalů »Mezi ploty«.

Třicetiny divadla
V roce 2015 TD MIMI FORTUNAE absolvovalo zatím poslední třítýdenní turné pro severních 
částech Indie, avšak již je v jednání turné s prezentací posledního díla »MÁ VLAST«.

Pro 8. 4. 2016 TD MIMI FORTUNAE připravilo speciální »české« představení »Má vlast« ke 
svým 30. narozeninám, neboli 30 let od první premiéry. »Má vlast« je divadelně pohybové 
freska z českých dějin, pojatá vážně i nevážně… neboli buďme hrdí na své dějiny a při-
tom si z historie i současnosti umějme tropit veselí, když smutku je kolem nás až dost… 
»Má vlast« přinesla opět vše, pro co jsou představení souboru publikem tak oblíbená, 
včetně nádherné hudby, mluveného slova a tentokrát i zadní projekce.
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Soutěžní přehlídky
choreografie Hany Smičkové-Látalové:

2015 »2015 – International Jazz Dance Open Pardubice« – Zvláštní uznání mezinárodní 
poroty (za představení KYTICE)

2013 »Tanec, tanec 2013«, Žďár nad Sázavou – Ocenění za originální pohyb 
v choreografiích z cyklu KYTICE

2012 »Tanec, tanec 2012«, Žďár nad Sázavou – Ocenění a nominace choreografie »Jsme si 
rovni!«

 »Tanec, tanec 2012« – celonárodní přehlídka Jablonec nad Nisou

2009 »International Jazz Dance Open«, »JÁ«, III. cena

2008 »Tanec, tanec 2008«, Žďár nad Sázavou – Ocenění za osobní osobitou výpověď 
a mužský taneční projev v choreografii »JÁ«

 »Tanec, tanec 2008« – celonárodní přehlídka Jablonec nad Nisou

2007 »Tanec, tanec 2007«, Žďár nad Sázavou 

 »International Jazz Dance Open«, Pardubice – čestný host galavečera

2001 »Tanec, tanec 2001«, Ústí nad Orlicí – čestný host galavečera 

 »International Jazz Dance Open«, Pardubice – čestný host galavečera

2000 »Tanec, tanec 2000« – diplom ve finále v divadle Ústí nad Orlicí

1999 Národní přehlídka choreografie, Žďár nad Sázavou »Tanec, tanec 1999«

 Ústí nad Orlicí - čestný host galavečera,  Inscenační soutěž ČR a SR – finále 
9  horeografií

1995 IV. Celostátní choreografická přehlídka ČR a SR – Cena za volnou choreografii  
Mezinárodní soutěž moderní choreografie PRIX VOLININE - Galavečer, Nová scéna 
Praha, Praha

1992 Národní přehlídka choreografie Brno – galavečer

1991 III. Celostátní choreografická přehlídka ČR a SR – Prémie za nejlepší povinnou 
choreografii Galavečer domácích a zahraničních choreografů, Slovenské národní 
divadlo, Bratislava

1989 Finále »Arény talentů«, Bratislava



Taneční divadlo 
Mimi Fortunae Brno

Merhautova 51
613 00 Brno

Mobil: 737 261 107
mimifortunae@gmail.com
www.mimi-fortunae.cz

Zahraniční vystoupení – výběr z turné
2014 Indie Mezinárodní festival v New Delhi pod záštitou Čs. Ambasády, pod záštitou 

Ministerstva kultury státu Punjab – Chandigarh, Shimla, Batinda

2009 Jordánské království »Kingdom of Peace International Festival 2009« – Amman, 
Ramtha, Petra, Al Karak, Ammán-Marka atd.

2007 Indie Mezinárodní festival »Languages of Love« – Amtritsar, Chandigarh, Panchkula, 
Lusitania, atd. 

2005 Rakousko- festival HOF

2004 USA – I. turné MIMI FORTUNAE po Texasu – Denton, College Station, Austin, 
El Campo, Houston, La Grange, West, Dallas

2003 České kulturní dny v Leedsu, Velká Británie 

 Slavnosti města Hof/Lbg. u Vídně, Rakousko 

 Česko-Indický festival, reprezentativní turné MIMI FORTUNAE po státech Punjab 
a Haryana, Indie 

2001 Hradní slavnosti, Ronneburg, Německo 

 Slavnosti města Hanau, Německo

 Festival HORN, Rakousko

2000 Hradní slavnosti, Ronneburg, Německo 

1999 Festival města Dieburg, Německo

 Hradní slavnosti, Ronneburg, Německo

1998 Setkání – Ontmoeting – zahájení sezóny brněnskými umělci, Utrecht, Holandsko

 Hradní slavnosti, Ronneburg a Plattenburg, Německo 

 Výroční představení, Horn, Rakousko

1997 VIII. Mezinárodní festival moderního tance, Kaunas, Litva

1995 Mezinárodní umělecký festival mládeže, Levoča, Slovensko

 Welcome Tour – turné po Indii (New Delhi, Yavanika, Chandigarh)

 Reprezentativní turné do Litvy (Kaunas, Vilnius)

1993 I. Festival evropského tance, turné po Indii (Jaipur, Shimla, Chandigarh, Patiala, 
New Delhi)

1992 Alles Teater Festival, Gera, Německo

1991 Provensálské festivaly Francie (Seyne les Alpes, Cannes, Avignon)

 Mezinárodní symposium o hudbě a tanci, Michaelstein, Německo

1987 XIII. Mezinárodní festival hudby a divadla, Rozstock, Německo
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Premiéry
2015 Golden charleston
 Story aneb láska a víra (česká premiéra)
 Setkání (premiéra nového zpracování)
 Pocity dle janis joplin
 Kytice (premiéra nového zpracování)
 Láska z refýže
 Příběh písma

2014 Světlo v čase
 Setkání
 Story aneb láska a víra (světová premiéra – New Delhi, Indie)

2013 Večerní program
 Cyklus AVE-AVE
 Balerína
 Misa glagolica a per l élevatione!

2012 Pas de coco
 Hallelujah
 Světlo v plameni II

2011 Kytice

2010 Lvi salónů 
 Všichni lázeňští muži
 Takový jsem
 Jin&jang
 Muoj bože
 Ave maria

2009 SVATBA

2008 Tak a mám to za 50!
 Bolero
 Fronta
 Já
 Ještě ne!
 Duel
 Šílenství demagogie
 Miláčku, nemám co na sebe!
 Prázdná jsou rána
 Boreček Krokodýl

2007 KULT – světová premiéra 20. 11. 2007 Amritsar, Indie
 Živomření
 Stín
 Prázdná jsou rána
 Maruščin plyšový sen

2006 Tygr z Indie
 Dědictví

2005 Být či nebýt – tanečně divadelní projekt z dějin 20. století
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2004 Lehká Ironie Renesance
 Obřad

2003 Masková Pavana s jablky

2002 Keltský obřad Beltaine 
 Plesové tance Renesance 
 Dárky víly Agnes

2001 Ber kde ber 
 Světlo v plameni

2000 Balada pařížská aneb Francois Villon se vrací 
 Slova

1999 Balady o smrti

1998 Carmina burana

1997 obnovená premiéra představení Ptáci
 Od pověr k víře (historický scénický tanec)

1996 Malý princ

1994 Sedm pro mých sladkých šestnáct

1993 Ptáci
 Velké prádlo

1992 Pro patria
 Zrcadlo věků (historický scénický tanec)

1991 Exodus

1990 F Villon: »…teď na krk oprátku ti věší…«

1988 Miniatury
 Danse Faux-pas
 Il Ballo Dele Ingrate

1987 Carmeniana

1986 Smíchy a smutky


