
 
 

 

Psal se rok 2004 toho času v Praze. Právě tehdy a tam vznikla taneční skupina Dance2xs 

Prague jako součást celosvětové Dance2xs corporation. Neuplynulo mnoho let a Dance2xs se 

propracovala na špici české taneční scény, zařadila se mezi přední profesionály a stala 

žádaným seskupením ve světě moderního tance. To, co pražské Dance2xs dává její charakter, 

je 11 individualit tanečního mistrovství, které však společně dokážou svou osobitost přístupu 

skloubit v kompaktní celek. 

Hip-hop, moderní jazz, new style, R´n´B, progressive – tento lehký výčet tanečních stylů 

ilustruje počáteční zaměření skupiny. Dance2xs však cítila potřebu neustrnout a systematicky 

hledala i jiné podoby své tváře, které by ji dokázaly posunout dále. Jednotliví členové skupiny 

objevují a poznávají nové taneční styly, hledají inspiraci v umění světových tanečníků a 

v sobě sama a získané poznatky představují českému divákovi. Právě díky tomu v rejstříku 

Dance2xs začaly nacházet své místo další směry moderního tance, house dance, lockin, 

poppin, wacking, break dance, body drumming, ale také akrobacie, step a další zpestřily 

taneční portfolio Dance2xs. Prolínání zkušeností z workshopů pořádaných po celém světě, 

vlastní výuka tance, vystupování na divadelních jevištích, před filmovou a televizní kamerou 

neuvěřitelným způsobem přispívá a obohacuje image skupiny celkově. Chuť členů Dance2xs 

žít tancem, propojit ho s módními trendy a nebát se osobitosti a výstřednosti – to jsou hlavní 

atributy, díky nimž Dance2xs je taková, jaká je. 

Dance2xs znamená především synonymum pro taneční všestrannost – nebrání se žádnému 

stylu moderního tance, ale vždy si je vědoma toho, že pouze usilovná práce, osobitý projev a 

neotřelost výkonu jsou ty prvky, které ji odlišují od průměru. Ne náhodou stoupá počet 

zájemců o to, být aktivní součástí Dance2xs, a současně s tím se zvětšuje i okruh příznivců a 

diváků na jejich vstoupeních. Dance2xs si je vědoma potřeby šířit taneční umění, a proto 

organizuje vedle uměleckých a komerčních přestavení také série tanečních workshopů 

(Project Element). Členové Dance2xs sami patří mezi jedny z nejžádanější lektorů moderních 

směrů tance doma i v zahraničí. 

Výkony a celkový přístup k tanečnímu umění neuniká pozornosti agentur a uměleckých 

produkcí. Přítomnost skupiny na komerčních akcích, prezentacích produktů a rozmanitých 

párty se stala nedílnou součástí těchto událostí. Zároveň se pro Dance2xs otevřela cesta na 

televizní obrazovky, kde svou účastí ve spotech III. řady Stardance dala této taneční soutěži 

svěží styl. Se jménem Dance2xs se spojil i obdobný programový formát, Bailando. Dance2xs 

však neodmyslitelně a dlouhodobě patří na módní a účesové přehlídky, kde svými 

vystoupeními na molech umocňuje atmosféru akcí jedinečnou extravagancí a originalitou. 

Vystupuje v rámci přehlídek Josefa Klíra, Hair Max nebo Bomton Cup. Několikaleté 

zkušenosti s řešením uměleckého pojetí akcí a kreativní choreografie činí z Dance2xs jedno 

z nejvyhledávanějších seskupení ze strany organizátorů a producentů. 

Dance2xs tancem žije a chce, aby moderní pohybové umění v nejlepší kvalitě oslovilo 

nejenom profesionály, ale zároveň se stalo lákadlem i pro širokou veřejnost. Za tímto účelem 

skupina každoročně pořádá projekt Urbanite, celovečerní autorské představení moderního 

tance, které rok od roku získává stále větší popularitu.  


