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Projekty v roce 2016
Nejvýznamnějším projektem se pro rok 2016 stala inscenace Výš, která měla premiéru 
dne 20. září 2016 v pražském divadle Alfred ve dvoře. Tento projekt vznikal během 
celého roku 2016. Mezi další významný projekt pro tento rok spadá inscenace Un, která 
byla nazkoušena již v průběhu roku 2015, avšak premiéra proběhla 7. ledna 2016 
v Olomouci v divadle Na cucky.

Marie Gourdain připravuje nový projekt s názvem LEGOrytmus, jehož premiéra je 
naplánovaná na 28. května 2017 na Den Prahy 7.

Tešlon a Frkl
Inscenace Tešlon a Frkl vznikla jako absolventský projekt Lukáše Karáska na Janáčkově 
akademii múzických umění v Brně. Spoluvytvářel ji s Florentem Golfierem a premiéru 
měla 13. března 2013 ve Divadelním studiu Marta v Brně. Tešlon a Frkl je první 
společnou inscenací Lukáše Karáska a Florenta Golfiera, objevili při jejím zkoušení 
názorovou blízkost v divadelní tvorbě, a lze ji tudíž považovat za pomyslný start 
spolku tYhle, jeho jsou právě oni dva zakládajícími členy. 

Historie

V roce 2014 byla inscenace součástí projektu Nová síť. Pod hlavičkou spolku tYhle měla 
inscenace jednu reprízu 24. října 2015 ve Francii, v partnerském městě Brna - Rennes, 
na festivale Dobrý den, Rennes! při příležitosti 50. výročí partnerství měst. Jednalo se 
o 29. reprízu, kterou zhlédlo kolem 80 diváků.

Reprýzy - splnění cílů pro rok 2016

Cíle pro rok 2016 byly stanoveny v průběhu roku 2015. V roce 2016 bylo v plánu uvést 
představení v Praze - v divadle Alfred ve dvoře, v Ostravě - v kulturním centru Cooltour 
a zrealizovat zájezd do Francie. V plánu bylo také uvedení repríz v českých městech, 
kde inscenace ještě nebyla uvedena, jako jsou Pardubice (Divadlo 29), Jihlava (DIOD) 
a Plzeň (Depo2015). 

Představení Tešlon a Frkl bylo uvedeno v roce 2016 třikrát, jednou v Praze v divadle 
Alfred ve dvoře, jednou v Ostravě v kulturním centru Cooltour a jednou ve Francii, 
v divadle Théâtre de cristal ve Vannes le Châtel. V Praze byly v plánu původně dvě 
reprízy, bohužel druhá se nekonala ze zdravotních důvodů. 
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Zároveň se nám stále nepodařilo proniknout do dalších českých měst, proto se o to 
chceme snažit nadále v roce 2017.

Plány na rok 2017

Na rok 2017 jsou domluveny dvě reprízy v Praze, konkrétně v divadle Alfred ve dvoře 
v květnu. Nadále máme zájem uvádět inscenaci na českých scénách, zvláště 
v prostorech, kde jsme již hráli i jiné projekty z našeho repertoáru. 

Statistické údaje

9. 3. 2016  Tešlon a Frkl.  Alfred ve dvoře, Praha, 40 diváků.
11. 3. 2016  Tešlon a  Frkl.  Alfred ve dvoře, Praha, ZRUŠENO (zdravotní důvody).
17. 5. 2016  Tešlon a Frkl.  Théâtre de cristal, Vannes le Châtel /FR/.
25. 5. 2016  Tešlon a Frkl.  Cooltour, Ostrava.

Tešlon a Frkl / Cooltour, Ostrava 31. 10. 2013 / foto: Petr Kiška
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Tešlon a Frkl / Cooltour, Ostrava 31. 10. 2013 / foto: Petr Kiška

Les Fantômes
Pouliční, pohybová klauniáda Les Fantômes měla premiéru 15. ledna 2014, tedy také 
před založením spolku. Vznikla jako site-specific projekt pro dnes již zaniklou 
Wannieck Gallery. 

Historie

V roce 2015 byla inscenace reprízována 3x, a to na festivale OpenAir v Hradci Králové, 
v Pardubicích na Střelnici a v Luhačovicích na festivale Luhovaný Vincent. 

Reprýzy - splnění cílů pro rok 2016

Na rok 2016 bylo v plánu další uvádění inscenace, zejména na letních festivalech. 
Inscenaci jsme uvedli na festivalu Františkovy lásky konaného na ulici Františka Křížka 
v Praze 7, který pořádali dohromady BIO OKO a MOTUS - produkce divadla 
Alfred ve dvoře, a dále pak ve Francii ve městě Toul.
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Plány na rok 2017

V roce 2017 jsou domluvené reprízy na festivalu Znojmo žije divadlem 
a ve spolupráci s centrem Cirqueon v pražských Nuslích. 

Statistické údaje

1. 5. 2016  Les Fantômes.  Františkovy lásky, Praha, 200 diváků.
20. 5. 2016  Les Fantômes.  Toul /FR/, 200 diváků.
21. 5. 2016  Les Fantômes.  Toul /FR/, 200 diváků.

Les Fantômes / Střelnice, Pardubice 20. 6. 2015 / foto: Petra Kateřina Bučková
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Les Fantômes / Luhovaný Vincent, Luhačovice 11. 7. 2015 / foto: Gabriela Knýblová

Les Fantômes / RAGalery, Brno 15. 1. 2014 / foto: Jan Vermouzek
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Umbilicus
Inscenace Umbilicus vznikla v roce 2014 na Francouzské alianci v Brně. 
Umbilicus je posledním ze tří projektů, které vznikly před založením spolku. 
V roce 2015 byla inscenace součástí projektu Nová Síť, který zajišťoval její produkci. 

Inscenace je sólem Florenta Golfiera, ke spolupráci si přizval Viktora Černického 
jako dramaturga, světelný design vytvořila Zuzana Režná a kostýmy zpracovala 
Monika Urbášková. 

Historie

V roce 2015 se inscenace reprízovala 7x - v Praze (Alfred ve dvoře), v Plzni (DEPO2015), 
v Hradci Králové (Open Air a Taneční divadlo Honzy Pokusila), v Jihlavě (DIOD), 
v Brně (Natřikrát) a v Městském divadle ve Varnsdorfu.  

Reprýzy - splnění cílů pro rok 2016

Podle plánů na rok 2016 se měla inscenace znovu reprízovat v Tanečním divadle 
Honzy Pokusila a na dalších místech v České republice. 
Inscenaci jsme uvedli v Tanečním divadle Honzy Pokusila 4. března 2016 a další den 
na to navazoval workshop pod vedením Florenta Golfiera s amatérskými tanečníky 
z Hradce Králové a z okolí. Podobným způsobem se pak představení odehrálo 
na festivalu Freš Manéž v brněnském pracovišti Legato střediska volného času 
Lužanky ve dne 10. června 2016. Představení se odehrálo po pohybovém 
workshopu s mladými cirkusáky z Brna, z Prahy a z Německa.

Plány na rok 2017

Inscenaci jsme nabídli festivalu Znojmo žije divadlem. 

Statistické údaje

4. 3. 2016  Umbilicus + workshop.  Divadlo Honzy Pokusila, Hradec Králové, 50 diváků.
10. 6. 2016  Umbilicus + workshop.  Legato, Brno, Festival Freš Manéž, 120 diváků.
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Umbilicus / Alfred ve dvoře, Praha 25. 2. 2015 / foto: Michal Ureš

Umbilicus / Alfred ve dvoře, Praha 25. 2. 2015 / foto: Michal Ureš
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Umbilicus / Alfred ve dvoře, Praha 25. 2. 2015 / foto: Michal Ureš

Pierer
Pierer byl prvním projektem, který vznikl pod hlavičkou spolku. Projekt Pierer byl zajisté 
nejvýznamnějším projektem za rok 2015, kdy byla projektu poskytnuta první dotace 
spolku tYhle od Magistrátu města Brna ve výši 50 000,- Kč. Premiéra se uskutečnila 
v rámci festivalu Přes čáru Divadla Bolka Polívky 4. října 2015 na Jakubském náměstí 
v Brně. Hlavními představiteli inscenace jsou Lukáš Karásek a Florent Golfier 
společně s dvojicí bubeníků Emil & Jakub (Emil Machain a Jakub Tengler).  

Historie

Premiéra se uskutečnila 4. října 2015 v Brně, další reprízy byly odehrány v Brně, 
v Hradci Králové na festivalu Jazz goes to town a v Plzni na festivalu Bonjour Plzeň!. 
Inscenace se v roce 2015 hrála celkem 4x a i s ukázkami práce ji zhlédlo 500 diváků.   

Reprýzy - splnění cílů pro rok 2016

Pro rok 2016 byla pro projekt Pierer rozjednána účast na festivalech Šramlfest 
ve Znojmě a pro Move Ostrava. Pro rok 2016 byla podána žádost o dotaci v programu 
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Podpora rozvoje v oblasti Jihomoravského kraje. Žádost o dotaci byla schválena 
ve výši 56 000,- Kč. 

Účast na festivalech Šramlfest nevyšel, protože festival neměl dostatek financí 
k pokrytí nákladů (v době jednání ještě nebylo známo, jestli reprízování 
podpoří Jihomoravský kraj).

První repríza v roce 2016 byla odehrána v pražském Bajkazylu 29. 8. 2016. Jednalo se 
o první reprízu po téměř 10 měsících od posledního uvedení. Kvůli špatnému počasí 
byly podmínky ztížené a návštěvnost první reprízy odhadujeme na 30 diváků. 
Druhá repríza se odehrála o den později, 30. 8. 2016 v pražském Přístavu 18600. 
V areálu se pohybovalo nad 150 lidí a inscenaci soustředěně sledovalo 70 diváků. 
Na třetí reprízu jsme byli pozváni do kulturního centra Cooltour v Ostravě, kde jsme 
představení odehráli pro 25 diváků. 
Velice úspěšnou reprízu jsme odehráli na opavském studentském festivalu Na cestě. 
Nejenže naši inscenaci natáčela regionální moravskoslezská televize TV Polar, ale byl 
o nás napsán i článek. I přesto, že propagace byla ohromná a produkce představení 
byla propracovaná, opět z důvodu nepříznivého počasí muselo být představení 
přesunuto do náhradních prostor, což způsobilo menší návštěvnost, než se očekávalo. 

Plány na rok 2017

Na rok 2017 zatím nejsou s představením žádné konkrétní plány. Budeme zkoušet nové 
pouliční představení LEGOrytmus. V případě zájmu však rádi uvedeme i pouliční 
představení Pierer.

Finanční podpora

Projekt vznikl v roce 2015 za finanční podpory Statutárního města Brna. Projekt se 
uskutečnil v roce 2016 za finanční podpory Jihomoravského kraje. Dotace byla schválena 
ve výši 56.000 Kč. Celkový rozpočet 113.503 Kč nám umožnil reprízovat projekt Pierer 
od poloviny roku 2016 do prosince 2016. 

Statistické údaje
.Inscenace Pierer byla od premiéry 4. října 2015 celkem sedm krát reprízována. 
V roce 2016 mohli diváci Pierer zhlédnout 2x v Praze, dále pak v Opavě a v Ostravě, 
celkem tedy čtyřikrát. 
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29. 8. 2016  Pierer.  Bajkazyl, Praha, 30 diváků.
30. 8. 2016  Pierer.  Přístav 18600, Praha, 70 diváků.
23. 10. 2016  Pierer.  Kulturní centrum Cooltour, Ostrava, 25 diváků.
25. 10. 2016  Pierer.  Festival na cestě, Opava, 20 diváků.

Na jednotlivé reprízy v roce 2016 dorazilo sto padesát lidí. Za splněný cíl je 
považováno úspěšné proniknutí do ulic, pouliční představení zhlédli náhodní 
kolemjdoucí, kterým tímto bylo přiblíženo fyzické divadlo. 
Důvod nepoměru mezi počtem diváků v roce 2015 a 2016 
způsobilo špatné počasí. 

Pierer / premiéra , Brno 4. 10. 2015 / foto: Jiří Salik Sláma
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Pierer / předpremiéra, Ostrava 3. 10. 2015 / foto: Petr Kiška

Pierer / premiéra , Brno 4. 10. 2015 / foto: Jiří Salik Sláma
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Un
Inscenace Un byla premiérována v Olomouci dne 7. ledna 2016 a předcházela jí 
předpremiéra ve Studiu Alta v prosinci 2015. Na inscenaci se podílela Marie 
Gourdain jako jeho autorka, režisérka a scénografka, Florent Golfier působil 
jako performer a spolu s Marií také jako choreograf. Světelného Designu se ujala 
Zuzana Režná, hudebního ztvárnění Tomáš Háček, technického zajištění 
Štěpán Hejzlar, produkce Simona Vičarová.

Reprýzy - splnění cílů pro rok 2016

Na rok 2016 byla naplánována premiéra, a to v Divadle na cucky v Olomouci 7. ledna 
2016. Druhá pražská premiéra měla být uvedena 6. února v Praze. Další reprízy byly 
naplánované na 31. března v prostorách brněnské Industra STAGE, a dále ve studiu 
Alta např. ve dnech 12. 5., 6. 6., 14. 10. či 21. 11.. 

Cíle na rok 2016 se vyplnily nad očekávání. Představení Un mělo velice úspěšnou 
premiéru v regionu, a to v Olomouci 7.1.2016. Na ni navázalo pražskou premiérou 
6. 2. 2016 ve Studiu Alta, která byla natolik úspěšná, že se vedení rozhodlo inscenaci 
uvádět i v průběhu roku, kde byla ještě 6x reprízována.

V průběhu roku se navíc podařilo domluvit několik hostování např. v prostoru 
Industra STAGE v Brně, na festivalu Francouzský podzim v Pardubicích, Bonjour 
Plzeň! 2016, či dokonce v zahraničí v centru nezávislej kultúry Záhrada 
v Banské Bystrici.

Největším mezinárodním vystoupením a úspěchem představení bylo pozvání 
na festival Dance Transit do německého Lipska, kde jsme představení uvedli 
v prostoru organizátora festivalu LOFFT. 
Na řadu představení navazovala debata s diváky, při které měl kreativní tým 
šanci přiblížit divákovi svou tvorbu a nechat ho nahlédnout na inscenaci 
ještě z jiné strany. 

Ke konci roku bylo představení vybráno Novou sítí na festival Malá Inventura 
do sekce Tažní ptáci, což jasně dokazuje, že se díky inscenaci podařilo autorům 
a spolku tYhle zapsat do prostoru současného tance v České republice za poměrně 
krátkou dobu své existence, a to velice výrazným způsobem.

tYhle
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Plány na rok 2017

V roce 2017 bychom rádi představení nadále reprízovali. Uvedeme jej na Malé 
inventuře v průběhu února 2017. Věříme, že zde navážeme další kontakty nejen 
s institucemi zapojenými do Nové sítě, ale i mimo ni, například ze zahraničí. 
O finanční podporu v rámci projektu jsme žádali Hlavní město Prahu a Ministerstvo 
kultury, v obou případech na podporu výjezdu do zahraničí s názvem Un ve Francii. 
Pokud se podaří podporu získat, zfinalizujeme možnosti hostování v zahraničí 
a projekt zorganizujeme.

Finanční podpora

Projekt Un byl v roce 2016 podpořen dotací od Ministerstva kultury ve výši 
90 000,- Kč, a také z grantu Hlavního města Prahy ve výši 35 000,- Kč. 
Podařilo se nám dojednat poměrně velké množství hostování, čímž se 
výrazně navýšily příjmy projektu.

Statistické údaje

40 minut dlouhá inscenace byla uvedena 13x, z toho 11x v rámci České republiky, 
jednou na Slovensku a jednou v německém Lipsku. 

7. 1. 2016 Premiéra Un. Divadlo na cucky, Olomouc, 50 diváků
6. 2. 2016 Pražská premiéra Un. Studio Alta, Praha, 80 diváků
7. 2. 2016 Un. Studio Alta, Praha, 70 diváků
31. 3. 2016 Un. Industra STAGE Brno, 55 diváků
12. 5. 2016 Un. Studio Alta, Praha, 50 diváků
6. 6. 2016 Un. Studio Alta, Praha, 50 diváků
11. 6. 2016 Un. Lipsko, Německo, Dance Transit festival, 90 diváků
26. 9. 2016 Un. Studio Alta, Praha, 16 diváků
28. 9. 2016 Un. Centrum Nezávislej Kultury, Banská Bystrica, Slovensko, 35 diváků
14. 10. 2016 Un. Studio Alta, Praha, 45 diváků
31. 10. 2016 Un. Moving Station Plzeň, festival Bonjour Plzeň! 2016, 45 diváků
2. 11. 2016 Un. Divadlo 29, Pardubice, Festival francouzský podzim, 50 diváků
21. 11. 2016 Un. Studio Alta, Praha, 45 diváků

Během 13 repríz inscenaci zhlédlo 681 diváků, čímž se projekt Un stává nejen 
nejhranějším projektem spolku tYhle v roce 2016, ale také projektem s největší 
návštěvností.  
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Un / premiéra, Studio Alta, Praha 6. 2. 2015 / foto: Michal Hančovský

Un / premiéra, Studio Alta, Praha 6. 2. 2015 / foto: Michal Hančovský
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Výš
Pro práci si performéři Lukáš Karásek a Florent Golfier tentokrát zvolili předmět, 
který vyjadřuje honbu za  „něčím“, lidskou touhu dostat se stále dál a výš – štafle. 
Autoři si představují svět jako místo, kde každý na začátku dostal své štafle, schůdky, 
žebřík a záleží jen na něm, na jaký stupínek dokáže vylézt. Lidé se se svými štaflemi 
potkávají, ovlivňují, lezou si po nich navzájem a nastavují si štafle, aby se dostali výš. 

Členové týmu

Tým inscenace Výš sestává z Florenta Golfiera a Lukáše Karáska, kteří jsou tvůrci 
a zároveň hlavní představitelé. Dramaturgicky se na projektu podílel Marek Menšík, 
scénografii připravila Marie Gourdain, světelný design zajistila Zuzana Režná, hudbu 
pro představení složil Matouš Hejl, akrobatickou spolupráci vykonávala Stéphanie 
N´Duhirahe, herecký a umělecký kouč byl Pierre Nadaud a rekvizity vyrobil Jakub 
Ryvola. V první polovině projekt produkčně zaštiťovala Simona Vičarová, v polovině 
druhé Soňa Alexová s Andreou Švandovou. 

Un / premiéra, Studio Alta, Praha 6. 2. 2015 / foto: Michal Hančovský
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Zkoušení

V lednu proběhla týdenní rezidence v Alfredu ve dvoře, kde se zkoumaly možnosti 
štaflí (výroba), práce s koučem Pierrem Nadaudem a Jakubem Ryvolou. 
V průběhu února se pracovalo na tvorbě společně s dramaturgem a veřejností 
v Olomouci v Divadle na cucky. 
Březnová rezidence, ve spolupráci s organizací SE.S.TA, ve Žďáru nad Sázavou se 
soustředila na pohybovou tvorbu a následnou prezentaci pro Jeana Gaudina. 
Dubnová rezidence v centru CIRQUEON v Praze pomohla na práci s akrobatickými 
prvky se Stephanii N´Duhirahe. V květnu probíhala rezidence ve francouzském 
Vannes-le-châtel, kde jsme se soustředili na práci na pohyblivém materiálu. 
V červnu se díky rezidenci v brněnské Industra STAGE mohla budovat inscenace 
a pracovat dále na dramaturgii. 
V průběhu července se v opět Alfredu ve dvoře intenzivně pracovalo na scénografii 
a tvorbě inscenaci přihlížel Pierre Nadaud. 
Srpen patřil práci s koučkou Dominique Rebaud a práci na dramaturgii 
na rezidenci pořádané SE.S.TA v Alfredu ve dvoře. 
V září proběhlo intenzivní 9 denní zkoušení, dolaďovaly se finální práce, 
proběhla generální zkouška a 20. září 2016 se uskutečnila premiéra projektu 
Výš v Alfredu ve dvoře v Praze v rámci festivalu Next Wave.  

Premiéra a reprýzy - splnění cílů pro rok 2016

Premiéra dle plánu proběhla 20. září 2016 v Alfredu ve dvoře. Další reprízy měly být 
dojednány v průběhu roku. Reprízy v pražském Alfredu ve dvoře byly domluveny 
na dny 21. září, 19. listopadu byla inscenace uvedena v rámci pražské Noci divadel, 
dále pak 20. listopadu, a 2. a 3. prosince. Na domovské scéně projektu byla inscenace 
uvedena v roce 2016 celkem 6x. 10. října proběhlo představení v brněnském 
Buranteatru.

Plány na rok 2017

Na rok 2017 jsme s divadlem Alfred ve dvoře domluveni již na čtyřech reprízách, 
a to do konce sezóny, tedy do června 2017. Dále probíhá komunikace s brněnským 
HaDivadlem a s kulturním centrem Cooltour v Ostravě, se kterými se domlouváme 
na možných termínech a podmínkách repríz. Budeme také oslovovat další kulturní 
instituce, jako jsou DIOD v Jihlavě, Divadlo 29 v Pardubicích či Divadlo na cucky 
v Olomouci a další.
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Finanční podpora

Projekt Výš vznikl v roce 2016 za finanční podpory Magistrátu města Brna ve výši 
25 000,- Kč, Ministerstva kultury ve výši 80 000,- Kč a Nadace život umělce ve výši 
10 000,- Kč. Pro rok 2017 jsme již také zažádali o podporu pro reprízování projektu 
Výš Magistrát města Brna, Ministerstvo kultury a Jihomoravský kraj. 

Statistické údaje

Projekt Výš byl premiérově publiku představen dne 20. 9. 2016 na domovské 
scéně pražského divadla Alfred ve dvoře. Na pražské scéně byl celkem v roce 
2016 uveden 6x a v Brně byl uveden 1x.
Premiéru navštívilo celkem 80 diváků, což při kapacitě sálu činilo 100% 
návštěvnost.  
Představení Výš bylo od premiéry 20. září celkem 6 krát reprízováno. 
Celkový rozpočet 167.570,- nám umožnil vytvářet projekt Výš již od začátku 
roku 2016. Zkoušení probíhalo od ledna v celkovém počtu 64 dní a účastnilo 
se jej průběžně 13 lidí. 

Doba ke zkoušení, která se mohla v hojné míře uskutečnit hlavně díky podpoře 
Magistrátu města Brna, Ministerstva kultury a Nadace život umělce a dalších 
partnerů, poskytla dobré zázemí pro nazkoušení představení. 

Inscenaci během 7 repríz vidělo celkem 350 diváků, a to nám dává motivaci 
pokračovat v úspěšně nastaveném projektu i v dalším roce. 
  

Reakce diváků

Premiéra byla hodnocena úspěšně, soudíme tak dle reakcí diváků, ale také díky 
dvěma recenzím, které byly o představení napsány. V Divadelních novinách 
o nás napsal pozitivně laděnou recenzi Lukáš Křížek (viz. kapitola 9), a dále 
proběhl rozhovor Lukáše Karáska a Florenta Golfiera v Českém rozhlase. 
Téma rozhovoru znělo “O dimenzi vedle se tYhle vydali na dřevěných štaflích. 
Pevným krokem do vzduchoprázdna” (dostupné na 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/o-dimenzi-vedle-se-tyhle-vydali-na-drevenych-staflich-pevnym-krokem-do-vzduchoprazdna--1651839). 
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Výš / Alfred ve dvoře, Praha 19. 9. 2016 / foto: Michal Ureš

Výš / Alfred ve dvoře, Praha 19. 9. 2016 / foto: Michal Ureš
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Peněžní uzávěrka za rok 2016
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Veškeré příjmy za rok 2016 rozdělené 
dle jednotlivých projektů

 

Příjmy Un:   235 843,-                                    Příjmy Výš:   167 570,-

Příjmy Pierer:   113 503,-                              Příjmy tYhle:   69 729,-

Příjmy Les Fantômes:  33 519,-                  Příjmy Tešlon a Frkl:   17 900,-

Příjmy Umbilicus:   0
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Veškeré výdaje za rok 2016 rozdělené 
dle jednotlivých projektů

 

Výdaje Un:   236 481,-                                    Výdaje Výš:   167 482,-

Výdaje Pierer:   113 503,-                              Výdaje tYhle:   42 877,-

Výdaje Les Fantômes:  33 000,-                  Výdaje Tešlon a Frkl:   14 495,-

Výdaje Umbilicus:   0
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Bilance jednotlivých projektů za rok 2016
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Slovo závěrem a poděkování

Rok 2016 byl pro spolek tYhle prvním celým rokem. Dvě inscenace měly uplynulý 
rok premiéru (Un, Výš), z toho jedna byla zkoušena během roku 2016 (Výš). 
Celkem pak bylo odehráno třicet dva repríz všech dosavadních projektů. 
Zavítali jsme i do zahraničí, a to nejen do Francie či do Německa, ale 
i na blízké Slovensko. 

Vše, co se událo, se událo hlavně díky členům spolku, kterým bych chtěl 
poděkovat, jmenovitě Soni Alexové, Marii Gourdain, Zuzaně Režné, Simoně 
Vičarové a Florentu Golfierovi.
Dále patří poděkování partnerům, kteří nás finančně podpořili, tímto děkuji 
Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu města Brna, Magistrátu hlavního města Prahy, 
Jihomoravskému kraji, Nadaci Život Umělce a Motus, produkci divadla Alfred ve dvoře.
Děkuji také organizacím, které nám poskytly prostory ke zkoušení, a to konkrétně 
Divadlu na cucky v Olomouci, Centru choreografického rozvoje SE.S.TA, Cirqueon, 
Théâtre de cristal ve Vannes le Châtel /FR/, Industře STAGE v Brně a Studiu ALTA.

Do příštího roku 2017 přeji spolku alespoň stejně úspěšné uvedení premiéry 
projektu LEGOrytmus, která nás čeká na jaře. Přeji také další výjezdy za hranice 
a hlavně všem členům entuziazmus a nadšení, které měli doteď a díky kterým 
je práce příjemnější.
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