
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania 

 

W latach 2005 – 2014 odbyło się już 10 edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca 

Zawirowania w Warszawie. To ważne  wydarzenie, które od dziesięciu lat gromadzi  teatry 

tańca z całego świata. Co roku do Warszawy na nasz festiwal przyjeżdża około 20 

wyróżniających się zespołów, które m.in. na scenach teatru Studio, Teatru Wielkiego czy 

CSW Laboratorium prezentują swoje najnowsze dokonania. Festiwal Zawirowania stworzył 

ważną markę, zarówno wśród warszawskiej publiczności, jak i na międzynarodowym rynku 

tanecznym, zmieniając Warszawę w centrum światowego tańca współczesnego. 

 

 

XI edycja festiwalu zgromadzi wielkie zespoły tańca współczesnego z całego świata, m.in. 

Guangdong Dance Company z Chin, czy Zappala Dance Company z Włoch. Nie 

zabraknie też innych zespołów z Izraela, Francji, Danii, Cypru oraz Wietnamu, laureatów 

różnego rodzaju nagród  i wyróżnień.  

 W ramach XI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Zawirowania planujemy nie 

tylko spektakle, ale również wydarzenia bezpośrednio angażujące warszawską publiczność. 



Są to warsztaty taneczne dla wszystkich chętnych, coachingi motywacyjne oraz spotkania 

z naszymi festiwalowymi Gośćmi. 

 Dajemy możliwość bezpośredniego poznania artystów, wymiany myśli i poglądów – nie 

tylko w zakresie tańca, ale także kultury reprezentowanych przez nich krajów. 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania to nie tylko wydarzenie taneczne 

– mocno już zakorzenione na kulturalnej mapie Warszawy, ale także przedsięwzięcie 

zbliżające ludzi z całego świata, niosące ze sobą możliwości poznania oraz rozwoju – nie 

tylko w zakresie tańca.  

 

Trochę liczb: 

W trakcie dziesięciu  edycji Festiwalu ZAWIROWANIA: 

1. Wystąpiło ponad 120 zespołów tańca współczesnego, z całej Europy, ale również z 

Izraela, Japonii, Meksyku i Chin.  

2. Spektakle obejrzało około 40 000,00 widzów 

3. W warsztatach uczestniczyło ponad 1000 osób 

4. Spektakle odbywały się na 10 scenach Warszawy, m. in. w teatrze Studio, Teatrze 

Wielkim, Teatrze Polskim, Centrum Sztuki Współczesnej, Teatrze Rampa, Teatrze 

Stara Prochownia czy w Teatrze WARSawy. 

 

W trakcie ostatniego X Festiwalu ZAWIROWANIA: 

1. Wystąpiło 22 zespołów, w tym 18 z zagranicy 

2. Spektakle odbywały się na 5 scenach warszawskich,  w Teatrze Wielkim – Operze 

Narodowej, Teatrze Studio, Teatrze WARSawy,  Centrum Sztuki Współczesnej i 

Starej Prochowni 

3. Spektakle obejrzało około 3500 widzów 

4. W warsztatach uczestniczyło około 100 osób 

 

 

Organizatorzy MFTTZ 

 

 

Organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Zawirowania są Fundacja 

Scena Współczesna oraz działający pod patronatem Fundacji Teatr Tańca Zawirowania we 

współpracy z teatrami warszawskimi. 



 

 


