
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 2023

TERMÍN: 29. A 30. DUBNA 2023

MÍSTO: STŘELECKÝ OSTROV A NOVÁ SCÉNA ND

ORGANIZÁTOR: ART 4 PEOPLE



MEZINÁRODNÍ DEN TANCE

Od roku 1982 celosvětově uznávaným svátkem zapsaným pod UNESCO.

Každoročně se slaví 29. dubna na památku narození tanečního reformátora 
Jeana-Georgese Noverrea.

V České republice se pravidelně zapojují profesionální, vzdělávací, sportovní 
i veřejné instituce.

Proběhne na Střeleckém ostrově v Praze a dalších desítkách míst po celé 
ČR a letos poprvé také 30. dubna na Nové scéně Národního divadla.

Součástí programu jsou taneční představení, show, workshopy, soutěže, 
flashmob a další.

VIDEO



NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA

• 30. dubna 2023

• V rámci unikátní příležitosti proběhne MDT 
letos poprvé ve spolupráci s Národním 
divadlem na Nové scéně.

• Vystoupí také sólisté Baletu Národního 
divadla.

• Program bude složen z GALA 
profesionálních souborů nejlepších českých 
tanečních souborů a GALA konzervatoří.



PARTNEŘI A SPONZOŘI



UMĚLEČTÍ PARTNEŘI
a další…



TANEČNÍ FLASHMOB

flashmob MDT 2022 se uskutečnil v choreografii 
Lenky Nory Návorkové ze StarDance

Na píseň „Chci tančit“ od kapely Mirai

Podívejte se na tutoriál k flashmobu z roku 
2021 s Taťánou Gregor Brzobohatou zde. 
Dosah videa přes 100 000 diváků.

Sestřih z flashmobu z roku 2019 s tanečníky 
z celé České republiky můžete vidět zde.

tutoriál k flashmobu z roku 2022 najdete zde.

https://www.youtube.com/watch?v=IXTfuyd0AtI&t=374s
https://www.youtube.com/watch?v=Q2hbFQIhntY
https://www.youtube.com/watch?v=Yuc0CFCYf30&t=275s


DOSAH A NÁVŠTĚVNOST JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ
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IKONICKÁ FOTOSTĚNA
Novinka: mapa s účastníky z celé ČR 
na našich nových webových stránkách



MEZINÁRODNÍ DEN TANCE V MÉDIÍCH

MDT ve Studiu 6 (ČT) Reportáž na CNN Prima NEWS Reportáž TOP STAR (TV Prima)

Události v kultuře (ČT) Upoutávka na Blesk.cz Článek na Divadlo.cz

https://www.youtube.com/watch?v=f9v1iSVs0-g
https://www.youtube.com/watch?v=A4gXyRbnEZk
https://www.youtube.com/watch?v=baa2gbJATPI
https://www.youtube.com/watch?v=4eAMiFUiyiU
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/710974/roztancene-odpoledne-na-streleckem-ostrove-oslavi-den-tance-vystoupi-200-umelcu-z-celeho-sveta.html
https://www.divadlo.cz/?clanky=mezinarodni-den-tance-2021-ve-spolupraci-s-nadaci-krasa-pomoci-propojuje-generace


NABÍDKA PRO PARTNERY



Logo (malé)

• na webové stránce 
festivalu

• v mailové komunikaci
• v promo videu –

rotující vedle ostatních 
partnerů

• poděkování na 
sociálních sítích (1x)

Prostor na akci

• stánek
• rozměr: 2x2 m
• navíc: 2000 Kč/1m²
• vybavení: připojení za 

poplatek 1 500 Kč
• 2 stoly a židle

Mediální prostor

• brožura pro 
návštěvníky – logo na 
mapě v místě stánku

• v sekci pro sponzory 
krátký popis firmy

• krátký rozhovor na 
hlavní stage
s představitelem firmy

1. PARTNER (20 000 Kč)



Logo (střední)

• na webové stránce 
festivalu 

• v mailové komunikaci
• v promo videu –

rotující vedle ostatních 
partnerů

• V místě stánku
• u stage spolu s 

názvem sponzora
• poděkování na 

sociálních sítích (2x)

Prostor na akci

• stánek
• rozměr: 2x2 m
• rozšíření: 2000 Kč za 

1m²
• vybavení: připojení    

k síti za poplatek        
1 500 Kč, 2 stoly a 
židle

Mediální prostor

• brožura pro účastníky 
– logo na mapě            
v místě stánku

• v sekci pro sponzory 
krátký popis firmy

• krátký rozhovor na 
hlavní stage
s představitelem firmy

2. STAGE SPONZOR (100 000 Kč)



Logo (velké)

• na webové stránce 
festivalu 

• v mailové komunikaci
• v promo videu –

rotující vedle ostatních 
partnerů

• V místě stánku
• u hlavní stage spolu 

s názvem sponzora
• poděkování na 

sociálních sítích (3x)

Prostor na akci

• stánek
• rozměr: 4x4 m
• rozšíření: 2000 Kč za 

1m²
• vybavení: připojení    

k síti za poplatek        
1 500 Kč,

• 2 stoly a židle

Mediální prostor

• brožura pro účastníky 
– logo na mapě v 
místě stánku

• v sekci pro sponzory 
popis firmy

• rozhovor na hlavní 
stage s představitelem 
firmy

• hlavní stage ponese 
jméno partnera

3. HLAVNÍ SPONZOR (550 000 Kč)



KONTAKTUJTE NÁS

MgA. MARTIN KOLDA

iniciátor projektu a ředitel Art 4 People

+420 728 924 762

martin.kolda@art4people.cz

ĽUBOMÍR KOVÁČ

account manager

+420 605 829 739

lubomir.kovac@art4people.cz

www.mezinarodnidentance.cz

ALEXANDRA ŠEBESTOVÁ

koordinátorka

+420 777 717 447

alexandra.sebestova@art4people.cz

www.art4people.cz

mailto:lubomir.kovac@art4people.cz
http://www.mezinarodnidentance.cz/
mailto:ivo.honigschmied@art4people.cz
http://www.art4people.cz/
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