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Idea powstania Międzynarodowego Festiwalu Młodych Tancerzy/ International Young 

Dancers' Festival zrodziła się w 2003 roku. Inicjatorami wydarzenia artystycznego o 

randze międzynarodowej byli: dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC – dyrektor 

Niepublicznej Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté”, Vladimir Issaev reprezentujący Arts 

Ballet Theatre of Florida ze Stanów Zjednoczonych oraz Bogusia Gauden z City 

Balet School w Danii. Dziś Festiwal zrzesza ponad 10 szkół z całego świata. 

Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Młodych Tancerzy, Poznań 2006 odbył się z 

inicjatywy Fundacji „Fouetté” oraz Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté”. Poznańskiej 

publiczności zaprezentowano wówczas bogatą działalność artystyczną młodych 

tancerzy z różnych stron świata. Co roku uczestnicy Festiwalu spotykają się w innym 

kraju, by przez tydzień poznawać techniki, style i formy tańca. Jego główne zadanie 

nie jest zorientowane na konfrontację młodych tancerzy, jak to zwykle bywa na 

konkursach baletowych, lecz na spotkanie i wzajemne poznanie poprzez umiłowanie 

sztuki tańca. Festiwal daje radość zarówno wykonawcom, jak i widzom. Mamy 

nadzieję, że Festiwal przyczyni się do popularyzacji sztuki tańca i baletu w kraju i za 

granicą. Dostrzegamy też jego szczególną funkcję w zakresie kształtowania i 

umacniania  wzorców estetycznych wśród młodego pokolenia.  

XIII Międzynarodowy Festiwal Młodych Tancerzy, Polska 2018/ XIII International 

Young Dancers' Festival, Poland 2018, wzbogaci życie kulturalne dwóch intensywnie 

działających ośrodków kulturalnych kraju. Na mapie Festiwalu znajdą się dwa miasta: 

Poznań i Warszawa. W Poznaniu w dniach 11-19 maja 2018 zaplanowano liczne 

wydarzenia z udziałem  poznańskich twórców. W dniach 20-22 maja 2018 Festiwal 

odbędzie się w Warszawie. Uczestnikami Festiwalu będą przedstawiciele 

zagranicznych szkół sztuki tańca z Danii, Francji, Hong Kongu, Indonezji, 

Luksemburga, Meksyku, Niemiec, Panamy, Peru, Singapuru, Stanów 

Zjednoczonych, uczniowie Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté” z Poznania, studenci 

kierunku Taniec UMFC.  

Podczas Festiwalu zaprezentowana zostanie Międzynarodowa Gala Baletu z 

udziałem gości specjalnych oraz spektakl Jedna Ziemia/One Planet. Spektakle 

odbędą się w Teatrze Wielkim w Poznaniu w dniu 14 maja 2018 oraz na Scenie 

Kameralnej Teatru Wielkiego w Warszawie w dniu 20 maja 2018. Nie zabraknie też 

aktywności w otwartych przestrzeniach Poznania. Festiwalowi towarzyszyć będzie 
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jako podstawa kształcenia tancerzy, która w dniu 21 maja odbędzie się w 

Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Kolejnym  wydarzeniem dopełniającym XIII Festiwal Międzynarodowych Tancerzy, 

Polska 2018/ XIII International Young Dancers' Festival, Poland 2018 będzie Akcja 

„Dzieci Tańca”. To społeczna, charytatywna inicjatywa, której celem jest utworzenie 

artystycznego programu stypendialnego dla wybitnie utalentowanych tanecznie 

dzieci z zagrożonych środowisk i domów dziecka. Stypendia mają zapewnić zdolnym 

dzieciom możliwość kształcenia się w profesjonalnych placówkach w Polsce, 

rozwijać swoją pasję pod okiem ekspertów, a w przyszłości zapewnić im pracę i 

dostęp do kształcenia wyższego. Stypendyści akcji będą wybierani podczas 

warsztatów, które są częścią programu akcji. Warsztaty odbędą się w województwie 

wielkopolskim i mazowieckim, w ośrodkach związanych z domami dziecka i 

placówkami wychowawczo-opiekuńczymi. W trakcie warsztatów zostaną wyłonione 

młode talenty. Warsztaty mają zachęcić dzieci i młodzież do czerpania przyjemności 

z wyrażania emocji poprzez ruch. Chcemy, aby dzieci zaczęły postrzegać taniec 

jako narzędzie, które da im możliwość spełniania się i wyrażania swoich uczuć. 

Ambasadorami akcji są: Ida Nowakowska-Herndon, Weronika Książkiewicz, Paulina 

Andrzejewska, Mateusz Damięcki, Michał Piróg, Dorota Czaja i inni. Finałem Akcji 

będzie licytacja, która odbędzie się 20 maja w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w 

Warszawie. Partnerem akcji „ Dzieci Tańca” jest Allegro.  

Mamy nadzieję, że Festiwal wpłynie na postawy młodych adeptów sztuki tańca oraz 

na rozwój ich artystycznego emploi. Odbiorcom wskaże korzyści jakie niesie z sobą 

nauka tańca. Taniec jest kluczowym elementem edukacji, a płynący z niego potencjał 

jest nieograniczony. Poprzez taniec wyrażamy bowiem emocje i kształtujemy 

postawy. Szczególnie jest to ważne w edukacji najmłodszych. Dziecko posiadające 

zainteresowania i pasje w mniejszym stopniu narażone jest na negatywny wpływ 

środowisk zewnętrznych, na presję grupy, bunt, depresję, otyłość, uzależnienia czy 

nadmierną stymulację technologiczną. 

 


