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VerTeDance	/	Jiří	Havelka	/	Clarinet	Factory:	

KOREKCE	/	Correction	

	
Premiéra:	4.	února	2014	

First	Night:	February	4,	2014	
• Czech	Theatre	DNA	Award	2016	
• ocenění	Herald	Angel	2015	a	nominace	na	Total	Theatre	Award	2015	(Edinburgh	

Fringe	Festival)	/	Herald	Angel	Award	2015,	Total	Theatre	Award	–	Nomination	
2015		(Edinburgh	Fringe	Festival)	

• Cena	diváků	-	BE	festival	2015	a	MESS	Festival	Award	–	BE	festival	/	Audience	
Award	at	BE	Festival	2015,	MESS	Festival	Award	at	BE	Festival	2015	(Birmigham)	

• Taneční	inscenace	roku2014	/	Dance	Piece	of	the	Year	2014	(Prague)	
• Cena	Divadelních	novin2014	/	Theatre	News	Award	2014	(Prague)	
• Cena	za	nejlepší	světelný	design	2014	/	Best	Light	Design	2014	(Prague)	

	

Trailer:	https://www.youtube.com/watch?v=A_zWrnwWYG4	
	
Záznam	celé	inscenace	naleznete	zde	/	Find	the	full	lenght	recording	here:	

https://vimeo.com/140900682															password:	PONEC200915	

Pojďme	na	chvíli	zažít	slast	z	nesvobody.	Slast	spoutání	a	určenosti,	kde	není	pochyb.	Kde	vše,	co	se	na	
maličké	ploše	odehraje,	je	výjimečné,	křehké	a	draho-
cenné.	

Nesvoboda.	 Něco,	 čeho	 se	 bojíme.	 Nemožnost	 rozhod-
nout	 se	 jakkoli.	Odejít	když	 chci,	 kam	chci	 a	 s	kým	chci.	
Dělat	 cokoli.	 Pocit	 širého	 nepřehlédnutelného	 oceánu	
možností,	které	nás	lákají,	ale	jsou	nám	odepřeny.	

Co	je	nesvoboda	víme,	ale	víme,	co	 je	to	svoboda?	Jak	v	ní	
najít	klid?	Čím	to,	 že	možnost	neomezeného	výběru	para-
lyzuje	 naši	 schopnost	 se	 pro	 něco	 rozhodnout,	 něčemu	

uvěřit	a	skutečně	se	pro	to	nadchnout?	Dosáhnout	konkrétního	cíle,	který	stojí	v	mlze	tak	blízko	před	ná-
mi.	Ta	únava	z	neustálého	hledání	cíle.	
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Představení	volně	navazuje	na	projekt	Naučená	bezmocnost.	Site-specific,	který	vznikl	v	suterénu	bu-
dovy	ORCO.	

Režie:	Jiří	Havelka	
Choreografie	a	tanec:	Veronika	Knytlová	/	Marta	Trpišovská	,	Tereza	Ondrová	/	Soňa	Ferienčí-
ková,	Martina	Hajdyla	Lacová	/	Helena	Arenbergerová,	Karolína	Hejnová	/	Sára	Arnsteinová,	
Robo	Nižník,	Jaro	Ondruš	/	Rado	Piovarči,	Petr	Opavský	/	Michael	Vodenka	

Hudba	živě:	Clarinet	Factory	

Světelný	design:	Katarína	Ďuricová	
Scéna	a	kostýmy:	Dáda	Němeček	
Produkce:	VerTeDance	o.s.,	danceWATCH	–	Karolína	Hejnová	
Za	podpory:	Magistrát	hlavního	města	Prahy,	Ministerstvo	kultury	ČR,	Nadace	Život	umělce,	
METROSTAV	a.s.,	Tanec	Praha	/	Ponec	-	divadlo	pro	tanec,	Čtyři	dny	o.s.	a	ALT@RT	o.s.	

Imagine	a	world	where	you	can’t	progress	despite	your	best	efforts	to	push	forward.	Award	winning	
contemporary	dance	company	VerTeDance	have	created	a	beautifully	poignant	piece	about	our	lack	of	
freedom,	reclusion	and	our	power	to	make	decisions.	The	cast	weaves	around	their	own	shadows	
whilst	a	live	modern	minimalist	soundtrack	by	Clarinet	Factory	builds	a	fluid	tension.	
	
Reflexes,	slants	and	curvatures;	pushing	off,	tipping	and	
falling	–	every	imbalance	is	corrected	and	brought	back	to	
equilibrium.	With	theatrics,	choreographic	moments	and	
subtle	humor,	Correction	shows	that	the	attainment	of	
freedom	often	goes	hand	in	hand	with	loss.	But	above	all,	
it	shows	that	lack	of	freedom	to	decide	can	also	result	in	
comfort,	relief,	familiarity	and	devotion	–	even	happiness.	

Directed	by:	Jiří	Havelka	
Choreography	and	dance:	Veronika	Knytlová	/	Marta	Trpišovská	,	Tereza	Ondrová	/	Soňa	Ferien-
číková,	Martina	Hajdyla	Lacová	/	Helena	Arenbergerová,	Karolína	Hejnová	/	Sára	Arnsteinová,	
Robo	Nižník,	Jaro	Ondruš	/	Rado	Piovarči,	Petr	Opavský	/	Michael	Vodenka	

Live	music:	Clarinet	Factory		

Light	Design:	Katarína	Ďuricová	
Costume	and	Scene	Design:	Dáda	Němeček	
Produced	by:	VerTeDance	o.s.	
Supported	by:	City	of	Prague,	Ministry	of	Culture	of	the	Czech	Republic,	Foundation	Život	uměl-
ce,	METROSTAV	a.s.,	Tanec	Praha	NGO	/	Ponec	-	The	Dance	Venue,	Čtyři	dnyo.s.	and	ALT@RT	
o.s.	

	
Z	recenzí:	
“Toto	novátorství	má	skutečný	smysl,	představený	se	skvěle	vypointovaným	mistrovstvím.”		
*****	Mary	Brennan,	Herald	Scotland	
	
”Pravděpodobně	nejvíc	strhující	představení	letošního	Fringe…	.”	
Ezra	LeBank,Total	Theatre	Magazine	
	
“Skutečně	povznášející	představení	tanečního	divadla	v	každém	ohledu.	Dokonce	může	změnit	náš	
pohled	na	svět.”	
*****	Duska	Radosavljevic,Exeunt	magazine	
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"Perfektní	zobrazení	lidstva…"	
****	Stuart	Wilson,	Edinburgh	FringeReview	
“Bohaté	a	výrazné,	plné	humoru	a	městské	elegance.”	
****	Lucy	Ribchester,	FestMagazine	
	
“Krásné	zkoumání	lidské	povahy:	vysoce	doporučuji!”	
*****	AraceliSegretoTrombetta,	Edinburgh	FestivalsMagazine	
	
"Fascinující,	zábavný	a	technicky	zvládnutý	příklad	moderní	choreografie	...	"	
****	M.	Johnson,	Broadway	Baby		
	
„Snad	nejvíce	strhující	vystoupení	letošního	Fringe	představuje	sedm	tanečníků,	jejichž	nohy	se	vůbec	nehnou.		
	
Korekce	začíná	scénou	sedmi	tanečníků,	kteří	stojí	nehybně	v	řadě	přes	celé	jeviště.	Čtyři	hudebníci	v	černém	sedí	za	nimi.	
Zbytek	divadla	je	prázdný,	s	výjimkou	páru	bot	vlevo.	Cokoli	dalšího	by	narušilo	magnetickou	virtuozitu,	která	následuje.	
	
Zpočátku	jednoduchými	pohledy,	postupně	složitějšími	pohyby,	Korekce	ukazuje	svou	hlubokou	víru	ve	svůj	jednoduchý	
koncept:	sedm	tanečníků	v	řadě	v	botách	přidělaných	k	podlaze.	Představení	českého	souboru	VerTeDance	zkoumá	princip	
kreativity,	která	vzniká	z	omezení.	Tím,	že	jejich	nohy	jsou	přibité	k	podlaze,	tanečníci	objevují	širokou	škálu	pohybů,	které	
působí	téměř	magicky.	
	
Choreografie,	vytvořená	tanečníky	Veronikou	Kotlíkovou,	Terezou	Ondrovou,	Martinou	HajdylouLacovou,	Karolínou	Hejnovou,	
Robem	Nižníkem,	Jarem	Ondrušem	a	Petrem	Opavským	pod	vedením	Jiřího	Havelky,	zkoumá	vzory,	kuriozity	fyziky,	osobní	
(často	humorné)	vztahy,	strach	a	bojovnost,	dostává	se	do	temnot	lidské	duše	a	pak	se	plynule	mění	na	komické	skeče,	včetně	
jednoho	s	banánem.	
	
Tanečníci	mají	mimořádné	technické	dovednosti,	jejich	vztah	k	materiálu	je	rovněž	intenzivní	a	osobní.	Každý	tanečník	je	
výraznou	osobností	a	společně	nacházejí	obrovskou	radost	ze	hry	s	jemnými	variacemi	na	jednoduché	pohyby,	jako	je	
naklánění,	strkání,	padaní,	anebo	běhání	(bez	pohybu	noh,	samozřejmě).	Choreografii	se	daří	zůstat	současně	obyčejnou	i	
transcendentní.	Právě	tato	důkladná	dualita	umožňuje	prožít	toto	představení	na	divadelní,	lidské	úrovni,	ale	i	ocenit	
komplexní	choreografickou	škálu	zručně	technicky	pojatého	tématu	a	jeho	variací.	Dokážu	si	představit,	že	tanečníci,	akrobati,	
milovníci	divadla,	děti,	zemědělci,	běžci	a	dokonce	i	lidi,	kteří	nemají	rádi	tanec,	najdou	něco,	co	budou	na	Korekci	milovat.		
	
Ale	nerada	bych	obešla	ty	čtyři	muzikanty,	co	sedí	vzadu	v	černém.	Hudba,	převážně	klarinetová,	se	prolíná	s	atmosférickými	
vokály	a	s	lehkostí	a	elegancí	vytváří	otevřený	prostor.	Mohla	bych	okouzlená	sedět	a	pouze	poslouchat	jejich	hudbu,	ale	
spojení	hudebníků	a	tanečníků	vytváří	harmonické	okamžiky	čisté	blaženosti.	Nikdy	nedělají	příliš	mnoho	...	až	do	správného	
okamžiku,	kdy	se	utrhnou	z	řetězu.“	
	 	 	 	 	 	 Ezra	Le	Bank,	Total	Theatre	Magazine	
	
„Sedm	tanečníků	stojí	v	linii	a	jsou	doslova	zakořenění	na	místě.	Celou	hodinu,	před	publikem.	To	musí	být	pro	tanečníka	
představa	pekla.		
	
Bylo	by	vám	odpuštěno,	pokud	byste	si	mysleli,	že	tomuto	typu	představení	dojde	pára	do	10	minut.	Ale	můžete	být	v	klidu	a	
jisti,	že	váš	čas	a	peníze	budou	více	než	dobře	vynaložené	na	tento	kus	z	Prahy,	který	získal	mnoho	ocenění.	Ovšem,	pokud	se	
vám	podaří	se	na	něj	dostat	během	krátkého	hostování	v	Edinburghu.	
	
V	doprovodu	živé	hudby	Clarinet	Factory	-	dechové	a	vokální	kvarteto	připomínající	doby	Cinematic	Orchestra	-	VerTeDance	
prochází	sérii	dynamických	etud,	ve	kterých	testují	hranice	gravitace,	kličkují	ve	svých	vlastních	vzorech	mezilidských	vztahů	
a	neustále	posouvají	hranice	toho,	co	by	se	mohlo	zdát	fyzicky	nemožné.	Střídavě	zábavná	a	dojemná,	promyšlená	a	vyloženě	
metaforická,	Korekce	ani	na	chvíli	nepustí	pozornost	publika.	
	
Tanečníkům	se	pod	nenápadným,	ale	inspirativním	vedením	Jiřího	Havelky	daří	působit	jako	ensemle	i	jako	skupina	postav.	
Havelka	také	zajišťuje	jasný	a	vysoce	efektivní	dramaturgický	rámec.	V	momentě,	kdy	se	dostávají	na	pokraj	kapitulace,	sázky	
se	zvyšují,	anebo	se	do	tohoto	mixu	přidá	nový	podnět.	Stejně	jako	Čechovova	pistole	na	stěně	na	začátku	prvního	dějství,	stojí	
v	řadě	vedle	tanečníků	pár	prázdných	bot.	A	možnost	rozvázání	tkaniček	se	také	nakonec	vyzkouší.	
	
To,	co	udržuje	naši	pozornost,	je	otázka,	zda	osobní	nebo	kolektivní	svoboda	je	vůbec	možná	v	rámci	dané	-	dramaturgické,	
nebo	dokonce	společensko-politické	-	struktury.	Korekce	zkoumá	řadu	možných	odpovědí	na	tuto	otázku	s	jistou	strohostí	a	
srozumitelností,	jaká	není	u	tanečních	kusů	častá	a	způsobem,	který	je	zábavný,	překvapivý	a	naprosto	vzrušující.	A	zatímco	
inscenace	nenabízí	v	konečném	důsledku	závěr,	ve	který	doufáme,	přináší	zajisté	uspokojivé	finále.		
	
Opravdu	povznášející	taneční	představení,	v	každém	ohledu,	které	by	mohlo	dokonce	změnit	způsob,	jakým	vidíte	svět.“	
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*****	DuskaRadosavljevic,	Exeuntmagazine	

“This	is	innovation	with	a	true	purpose,	performed	at	a	pitch	of	nuanced	prowess	that	is	magnificent.”	
*****	Mary	Brennan,	Herald	Scotland	

	
„Edinburgh	Fringe	2015	dance:	Best	performances	from	Sylvie	Guillem	to	Correction.“	

	Zoë	Anderson,	The	Independent	
	
“A	 truly	 elevating	 piece	 of	 dance-theatre,	 in	 every	way,	 that	might	 even	 change	 the	way	 you	 see	 the	
world.”	

*****	Duska	Radosavljevic,	Exeunt	magazine	
	
"A	perfect	portrayal	of	humanity…"	

Stuart	Wilson,	Edinburgh	Fringe	Reviews	
	
“Rich	and	vivid,	full	of	humour	and	urban	elegance”	

Lucy	Ribchester,	Fest	Magazine	
	
“A	beautiful	exploration	of	human	nature:	highly	recommended!”	

*****	Araceli	Segreto	Trombetta,	Edinburgh	Festivals	Magazine	
	
"Mesmerizing,	funny	and	well-crafted	example	of	modern	choreography	...	"	

M.	Johnson,	Broadway	Baby		
	
	
“Perhaps	the	most	riveting	performance	at	this	year’s	fringe	features	seven	dancers	who	never	move	their	feet.	
	
Correction	begins	with	seven	people	standing	still	 in	a	line	across	the	stage.	Four	musicians	sit	behind	them	wearing	black.	
The	rest	of	 the	 theatre	 is	empty	with	 the	exception	of	a	pair	of	shoes	on	 the	 far	 left	 side.	Anything	more	would	clutter	 the	
magnetic	virtuosity	that	follows.	
First	with	simple	glances,	 then	 inching	 to	 increasingly	complex	movements,	Correction	 trusts	deeply	 in	 its	 simple	concept:	
seven	dancers	 in	a	 line	wearing	shoes	bound	to	the	floor.	The	performance,	by	the	Czech	company	VerTeDance,	studies	the	
nature	of	creativity	built	from	restriction.	By	having	their	feet	essentially	nailed	to	the	floor,	the	dancers	explore	a	wide	range	
of	movement	that	appears	nothing	short	of	magical.	
The	 choreography,	 by	 the	 dancers:	 Veronika	 Knytlová,	 Tereza	 Ondrová,	 Martina	 Hajdyla	 Lacová,	 Karolína	 Hejnová,	 Robo	
Nižník,	Jaro	Ondruš,	and	Pet	rOpavský,	with	direction	by	Jiří	Havelka,	explores	patterns,	curiosities	of	physics,	personal	(often	
humorous)	 relationships,	 fear	 and	 combativeness,	 and	 somehow	 reaches	 inside	 the	 darkness	 of	 the	 human	 psyche,	 then	
seamlessly	shifts	into	comic	bits	including	one	with	a	banana.	
The	dancers	are	as	extraordinary	in	their	technical	skill	as	they	are	in	their	vivid,	personal	connection	to	the	material.	Before	
long,	each	dancer	has	a	distinct	personality,	and	they	find	tremendous	joy	playing	with	subtle	variations	on	simple	concepts	
like	leaning,	poking,	falling,	or	running	(without	moving	their	feet	of	course).	The	choreography	manages	to	remain	somehow	
simultaneously	ordinary	and	 transcendent.	 It	 is	 this	careful	duality	 that	allows	one	 to	experience	 the	piece	on	a	 theatrical,	
human	level,	and	on	a	complex	choreographic	scale	of	expertly	crafted	theme	and	variation.	I	can	imagine	dancers,	acrobats,	
theatre	lovers,	children,	farmers,	runners,	and	even	people	who	don’t	like	dance	finding	something	to	love	in	Correction.	
But	let	me	not	forget	those	four	musicians	sitting	in	the	back	wearing	black.	The	score,	mostly	clarinet	blended	with	atmos-
pheric	vocals,	shapes	the	open	space	with	ease	and	panache.	I	could	have	sat	spellbound	only	listening	to	their	music,	but	the	
blend	of	the	musicians	and	dancers	together	generate	consistent	moments	of	pure	bliss.	They	never	do	too	much…	until	the	
moment	is	right,	then	they	go	wild.”	
	

Ezra	LeBank,	Total	Theatre	Magazine	
		
“Seven	dancers	standing	in	a	line	literally	rooted	to	the	spot.	For	an	hour,	in	front	of	an	audience.	It	must	be	a	dancer’s	idea	of	
hell.	
You’d	be	 forgiven	too	 if	you	thought	 this	sort	of	show	would	run	out	of	steam	in	the	space	of	10	minutes.	But	you	can	rest	
assured	that	your	time	and	money	will	be	more	than	well	spent	on	this	multi-award-winning	piece	from	Prague.	If	you	man-
age	to	catch	it	during	its	short	run	in	Edinburgh,	that	is.	
Accompanied	 live	 by	 the	 Clarinet	 Factory	 –	 a	 wind	 and	 voice	 quartet	 reminiscent	 at	 times	 of	 the	 Cinematic	 Orchestra	 –	
VerTeDance	work	their	way	through	a	series	of	dynamic	études	on	their	given	task,	testing	the	limits	of	gravity,	weaving	their	
own	interpersonal	patterns,	constantly	pushing	the	boundaries	of	what	might	seem	physically	possible.	By	turns	funny	and	
moving,	thoughtful	and	downright	metaphorical,	Correction	never	once	lets	go	of	the	audience’s	attention.	
The	dancers	manage	to	come	across	as	both	an	ensemble	and	a	series	of	characters	under	Jiri	Havelka’s	subtle	yet	inspired	
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direction.	Havelka	also	ensures	a	clear	and	highly	effective	dramaturgical	framework	for	the	piece.	Just	as	they	might	be	com-
ing	to	the	brink	of	capitulation,	the	stakes	are	raised	or	a	new	incentive	is	added	to	the	mix.	Like	Chekhov’s	gun	on	the	wall	at	
the	start	of	the	first	act,	there	is	a	pair	of	empty	shoes	standing	in	line	next	to	the	dancers	throughout.	And	the	possibility	of	
untying	one’s	shoe-laces	is	also	eventually	tackled.	
What	keeps	us	interested	is	the	question	of	whether	individual	or	collective	freedom	is	at	all	possible	within	a	given	–	drama-
turgical,	or	even	socio-political	–	structure.	With	a	kind	of	rigour	and	intelligibility	not	easily	found	in	a	dance	piece,	Correc-
tion	explores	a	number	of	possible	answers	to	this	question,	in	ways	that	are	entertaining,	surprising	and	absolutely	thrilling.	
And	whilst	the	piece	may	not	ultimately	offer	the	closure	one	might	hope	for,	there	is	certainly	a	rewarding	finale	in	store.	
A	truly	elevating	piece	of	dance-theatre,	in	every	way,	that	might	even	change	the	way	you	see	the	world.”	
	

*****	Duska	Radosavljevic,	Exeunt	magazine	
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VerTeDance	
	
Taneční	skupina	VerTeDance	vznikla	v	roce	2004.	Za	10	let	
existence	 vytvořili	 VerTeDance	 téměř	 20	 projektů	 a	
spolupracovali	s	množstvím	výrazných	tanečních	osobností	
české	 i	 zahraniční	 scény.	 Soubor	 je	 držitelem	 mnoha	
ocenění,	mimo	jiné	ceny	pro	Tanečnici	roku	(2010),	ceny	za	
Nejlepší	 světelný	 design	 (2012,	 2014)	 či	 Ceny	 divadelních	
novin	 (2012,	 2014).	 VerTeDance	 jsou	 jedinou	 českou	
skupinou,	 která	 získala	 třikrát	 nejprestižnější	 ocenění	 v	
oblasti	 v	současného	 tance	 –	 cenu	 za	 Taneční	 inscenaci	
roku,	a	to	v	roce	2005	(Tichomluva),	2012	(Kolik	váží	vaše	
touha?)	 a	 2014	 (KOREKCE).	 V	 roce	 2015	 byla	 VerTeDance	
udělena	 cena	BE	 Audience	 Award	 2015	 a	 Mess	 Festival	
Award	2015	v	rámci	BE	festivalu	v	Birminghamu	a	prestižní	
ocenění	 Herald	 Angel	 Award	 2015	 a	 nominace	 na	 Total	
Theatre	 Award	 na	 Fringe	 festivalu	 v	 Edinburghu	za	
inscenaci	Korekce.	
www.vertedance.org	
	
The	 dance	 company	 VerTeDance	was	 founded	 in	 2004	 by	
the	 trio	 Veronika	 Knytlová	 and	 Tereza	 Ondrová,	 dancers	
and	choreographers,	and	Pavel	Kotlík,	a	light	designer.	Over	
10	 years	 of	 their	 existence,	 VerTeDance	 have	 created	 al-
most	twenty	projects,	having	mated	with	uncountable	out-

standing	 personalities	 of	 the	 Czech	 and	 international	 dance	 scene.	 The	 company	 has	 to	 its	 credit	 a	
number	of	important	rewards,	among	them	The	Dancer	of	the	Year	2010,	The	Best	Light	Design	Award	
(2012	and	2014)	and	The	Theatre	Journal	Award	(2012	and	2014).	
VerTeDance	are	the	only	Czech	company	to	have	gained	the	most	prestigious	Czech	award	in	the	field,	
The	Dance	Piece	of	The	Year,	as	many	as	three	times:	for	Silent	Talk	in	2005,	for	What	is	the	Weight	of	
Your	Desire	in	2012	and	for	CORRECTION	in	2014.	
In	 2015	 VerTeDance	 was	 awarded	 BE	 Audience	 Award	 2015	 and	 Mess	 Festival	 Award	 2015	 atBE	
festival	in	Birmingham	and	also	the	prestigious	Herald	Angel	Award	2015	at	Edinburgh	Fringe	Festival	
–	all	of	these	for	CORRECTION.	
	
Jiří	Havelka		

Režisér,	autor	a	herec	žijící	a	tvořící	převážně	v	Praze.	V	roce	2003	absolvoval	DAMU,	obor	režie	alter-
nativního	 a	 loutkového	divadla	 v	ateliéru	 Jana	 Schmida.	Není	 proto	 divu,	 že	 svou	divadelní	 práci	 od	
začátku	 zaměřuje	 na	 kolektivní	 improvizaci	 jako	 metodu	 tvorby	 originálních	 autorských	 inscenací.	
Jeho	hry	 často	 leží	 na	 pomezí	 činoherního	 a	 alternativního,	 až	 pohybového	 či	 výtvarného	divadla.	 Z	
počátku	 je	spojen	především	s	pražským	Studiem	Ypsilon,	kde	s	generačně	spřízněnou	částí	souboru	
vytvořit	 řadu	 tematicky	navazujících	 autorských	 inscenací,	 z	nichž	největší	 pozornost	 vzbudila	 retro	
jízda	do	dětství	1203	aneb	není	mi	smutno	(2002),	dále	originální	divadlo	o	divadle	Drama	v	kostce	
(2005	 -	 nominace	 na	 Cenu	divadelních	 novin)	 a		 časově	 experimentální	Kam	vítr	 tam	pláž	 (2008	 -	
nominace	na	Cenu	Divadelních	novin	 v	kategorii	Alternativní	divadlo),	 která	přenáší	windsurfing	na	
jeviště.	V	roce	2008	získal	cenu	Alfreda	Radoka	v	kategorii	Talent	roku.	Spolupracoval	též	s	diva-
dlem	Na	zábradlí,	 letadlově	autorský	Ubu	se	baví	(2010),	či	s	Divadlem	na	Vinohradech	-	Tylova	Fi-
dlovačka	(2010.)	

Režíroval	také	několik	mezinárodních	projektů,	např.	českoněmecký	EXIT	89,	2008	či	koncertní	show	
s	britskými	The	Tiger	Lilies	Zde	jsem	člověkem!	Here	I	am	Human!	pro	Divadlo	Archa	nebo	několik	
česko-kanadských	projektů	zahrnujících	účast	indiánských	herců.	
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Je	členem	jádra	skupiny	Vosto5,	která	dlouhodobě	vnáší	do	českého	divadla	čistou	improvizaci,	slovní	
žongláž,	perzifláž	a	mystifikaci,	především	na	česká	národní	témata,	naposledy	v	akrobaticko-bojově-
pohybové	inscenaci	Pérák.	Na	jméně	nezáleží.	Rozhodují	činy	(2011).Pro	dětské	publikum	vytvořil	
v	roce	2013	ceněnou	inscenaci	Poslední	Trik	Georgese	Meliése	v	Divadle	DRAK	a	s	domácím	soubo-
rem	 Vosto5	 pak	 českoněmeckou	 sondu	Dechovka.	 Oboje	 získalo	 přední	 příčky	 v	anketě	 Inscenace	
roku.	Zabývá	se	též	tanečním	divadlem,	např.	site-specific	projekt	se	skupinou	VerTeDance	Naučená	
bezmocnost	 a	 volné	 pokračování	 pro	 divadlo	 PonecKorekce	 (2014).	 Se	 svým	 hereckým	 ročníkem	
připravil	pro	Disk	minimalistickou	emoční	terapii	Regulace	intimity	(2014).	

Příležitostně	moderuje	kulturní	pořady	v	České	televizi,	objevil	se	v	několika	filmech.	

Jiří	Havelka	is	director,	author	and	actor	who	is	living	and	working	mainly	in	Prague.	In	2003	he	gradu-
ated	from	the	Directing	alternative	and	puppet	theatre	program	in	Jan	Schmid's	atelier	at	the	Academy	of	
Performing	Arts	 in	Prague	 (DAMU).	Therefore	not	 surprisingly,	 he	 focuses	 in	his	 theatrical	 artwork	on	
group	 improvisation	 as	 a	method	 of	 conceiving	 unique	 original	 performances.	 His	 plays	 often	 balance	
between	drama	and	alternative,	 even	physical	 or	 art	 theatre.	 In	 the	 beginning	he	was	 engaged	 chiefly	
with	Studio	Ypsilon	 in	Prague,	where	he	conceived	a	number	of	 thematically	connected	original	pieces,	
together	with	generationally	similar	part	of	the	ensemble.	The	most	publicly	acclaimed	plays	included	a	
retro	ride	into	the	childhood	“1203	aneb	není	mi	smutno	(2002)”,	followed	by	a	theatre	play	about	thea-
tre	 “Drama	 v	 kostce”	 (2005	 –	 nominated	 for	 the	 Theatre	 newspaper	 award)	 and	 an	 experimental	 (in	
terms	of	time)	“Kam	vítr	tam	plášť”	(2008	nominated	for	the	Theatre	Newspaper	award	in	the	Alterna-
tive	theatre	category),	which	brought	windsurfing	on	the	scene.		
In	2008	he	received	the	Alfred	Radok	award	in	the	Talent	Of	The	Year	category.		
He	also	directed	several	 international	projects	 including	Czech-German	coproduction	“EXIT	89”	(2008),	
concert	show	of	British	The	Tiger	Lilies	“Zde	jsem	člověkem!	/Here	I	am	Human!”	for	Archa	theatre.	
He	 is	a	 core	member	of	 the	Vosto5	group,	which	has	 long-termed	brought	elements	 to	 the	Czech	 scene	
such	as	pure	improvisation,	word	juggling,	persiflage	and	mystification	of,	above	all,	Czech	national	top-
ics,	recently	in	an	acrobatic	martial-arts-physical	show	“Pérák,	Na	jméně	nezáleží.	Rozhodují	činy”	(2011).	
In	2013	he	created	an	acclaimed	show	“Poslední	Trik	Georgese	Meliése”	 in	the	DRAK	theatre	that	 is	 fo-
cused	on	 the	 children	audience	and	 then	 the	Czech-German	probe	 “Dechovka”	with	his	domestic	group	
Vosto5,	both	ranked	top	positions	in	the	enquiry	“Show	Of	The	Year”.	He	is	also	engaged	in	dance	theatre,	
e.g.	site	-	specific	project	with	the	VerTeDance	company	“Naučená	bezmocnost”	and	a	freely	based	sequel	
for	the	Ponec	theatre	“Korekce”	(2014).	
With	his	DAMU’s	schoolyear,	he	created	a	minimalistic	emotional	therapy	“Regulace	intimity”	(2014)	for	
the	Disk	theatre.	Occasionally	he	can	be	seen	presenting	cultural	programmes	for	Czech	Television,	and	
he	also	performed	in	few	movies	

Clarinet	Factory	

Počátky	 čtyřčlenného	 hudebního	 tělesa	 ClarinetFactory,	
které	 letos	slaví	dvacet	 let	na	scéně,	se	váží	k	době	studií	
všech	členů	na	pražském	AMU.	Tehdy	-	 ještě	pod	názvem	
České	 klarinetové	 kvarteto	 -	 byla	 doménou	 čtveřice	
Jindřich	Pavliš,	Vojtěch	Nýdl,	Luděk	Boura	a	Petr	"Pepíno"	
Valášek	 především	 interpretace	 klasiky	 a	 jazzu.	 Od	
"pouhé"	interpretace	se	ale	Clarinet	Factory	brzy	posunuli	
k	 experimentům	 napříč	 hudebními	 žánry,	 od	 aranžování	
ke	komponování,	k	touze	hudbou	sdělovat	a	komunikovat	
nezávisle	na	žánrech	či	generační	příslušnosti.	
	

To	vše	je	patrné	jak	na	dosud	vydaných	čtyřech	řadových	albech	Clarinet	Factory	(Echoes	from	Stone	
/2003/,	 Polyphony/2005/,	 Out	 of	 Home/2010/	 a	 Echoes	 of	 Colors	 /2010/),	 tak	 z	 jejich	
pozoruhodného	 společného	 projektu	 s	 Lenkou	 Dusilovou	 a	 Beatou	 Hlavenkovou	 Eternal	 Seekers	
(2008),	 ale	 i	 v	 rámci	 řady	 site-specific	 vystoupení,	 která	 realizují	 ve	 spolupráci	 s	 intermediálním	
umělcem	 Petrem	 Niklem	 a	 legendárním	 perkusionistou	 Alanem	 Vitoušem,	 jenž	 je	 už	 několik	 let	
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pravidelným	spolupracovníkem	a	hostem	koncertů	Clarinet	Factory.	
Kromě	 výše	 zmíněných	 Clarinet	 Factory	 během	 své	 dosavadní	 kariéry	 spolupracovali	 také	 s	Bobby	
McFerrinem,	Janou	Koubkovou,	Filharmonií	Brno,	Pražskou	komorní	filharmonií,	Radkou	Fišerovou	či	
Jardou	"Traband"	Svobodou.		
Mezi	další	milníky	v	kariéře	Clarinet	Factory	pak	patří	hudba	k	 filmům	Hidden	Things	nebo	Rodina	je	
základ	 státu,	 vítězství	 v	 prestižní	 soutěži	 International	 Song	 writing	 Competition	 v	 americkém	
Nashvillu	 se	 skladbou	Orlík	 v	 roce	 2005	 či	 hraní	 na	 festivalech	 Struny	 podzimu,	 Colours	 of	Ostrava,	
pražském	Mezinárodním	jazzovém	festivalu	nebo	na	Jazzlent	Maribor	(Slo),	Jazz	Peak	Sofia	(BG),	Mitte	
Europa	(D),	Inalfa	festival	(NL)	a	dalších.	
Samostatnou	 (a	 zároveň	nejnovější)	 kapitolou	příběhu	Clarinet	 Factory	 je	 letošní	 výjimečné	bilanční	
dvojalbum	Worx	and	Reworx.	To	nejenže	mapuje	dosavadní	tvorbu	Clarinet	Factory	pomyslným	best	of,	
ale	 obsahuje	 také	 dvanáct	 remixů	 "best	 of"	 skladeb	 od	 předních	 osobností	 zahraniční	 i	 tuzemské	
elektronické	 a	 experimentální	 hudební	 scény	 jako	 Hidden	 Orchestra,	 Sylvain	 Chauveau,	 Christopher	
Willits	či	Floex.	
	
www.clarinet-factory.cz	
	
Who	is	Clarinet	Factory?	
Imagine	a	music	workshop	or	laboratory,	to	which	a	little	clarinet,	some	classical	music	education,	a	little	
ethno,	jazz	and	supposing	also	some	minimalism	is	mixed	in.	You	deliver	a	taste	for	improvisation,	buy	the	
most	modern	electronics	and	technology,	invite	interesting	guests	and	then	start	doing	research,	creating,	
and	mainly	communicating	with	the	audience.	

A	particular	genre	will	 emerge	 from	 the	environment	which	you	have	 thus	 created,	a	genre	which	 can	
have	 various	 things	 in	 common	with	 the	 established	 term	crossover,	 but	more	appropriately	 should	be	
expressed	as	„music	without	borders".	


