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11.ročník tanečního poháru
LET´S DANCE
pořádá Taneční centrum Z.I.P. Písek

AHOJ všichni taneční přátelé
Dovolujeme si vám po roční pauze zaslat propozice 11.ročníku tanečního poháru Let´s Dance v Jižních
Čechách v královském městě Písku. Věřím, že se v listopadu zase všichni v hojném počtu setkáme a
užijeme si to. Tyto propozice můžete také posílat dál všem vašim přátelům. Nemáme kontakty na
všechny a každý nový účastník příjemně okoření již tak pěknou soutěž.
Přihlášky najdete na závěr propozic. Prosíme o jejich včasné zaslání, abychom věděli, kolik pořídit
odměn, co říct porotě, atd.
Kategorie jsou dost srozumitelné a věříme, že každý z vás se v některé z nich najde a všem nám
ukáže, jak se u vás tančí. Kdybyste náhodou nenašli vaši kategorii či váhali, kam choreografii zařadit,
pište, poradíme ;)
zdraví, Klára Humpálová

KDY : sobota 26.listopadu 2016 od 13 hodin
KDE: Divadlo Fráni Šrámka Písek
Kategorie :
DISCO DANCE: současné soutěžní disco/disco show
energické, dynamické, rekvizity, kulisy povoleny
PERFORMANCE: vyjádření atmosféry, nálady, příběhu apod. pomocí různých tanečních stylů, technik
a výrazových prostředků - povolené rekvizity a dekorace
STREET DANCE
A) Street Dance - bez rekvizit
(Hip Hop, krump, new style, dancehall, wackin´, poppin´, woke, R´n´B, Soul, Funky,atd atd..)
B) Break Dance, Electric Boogie – povolené rekvizity
C) Street show – povolené kulisy a rekvizity
DANCE ART: spojení různých moderních tanečních druhů a technik (klasika, jazz dance, balet, modern
dance..)
ETNO DANCE: taneční styly z celého světa (country tance, orient.tance, Afrika Dance, Flamenco….)

Věkové kategorie :
minidětská (děti do 8 let)
dětská (děti do 11let)
juniorská (tanečníci do 14let)
hlavní věková kategorie (14let a výše)
NOVĚ rodiče s dětmi (děti do 3 let)
NOVĚ dospělácká kategorie
schoolproduction mix všech věkových kategorii
Počet tanečníků : 4 - 30
Sóla,dua, tria dle zájmu, nejsou vyloučena.
Délka choreografie: 2 – 5 minut
Hudební doprovody: flashka , popřípadě cd
Taneční prostor: divadelní podium
Světla: domluvíte se přímo na místě s techniky
POROTA bude jako vždy hvězdná. Doposud naše pozvání na předešlé ročníky přijali například:
Wahe Akopjan , Bee a Mathew, Michal Krobot, Ivanka Hannichová, Dana Gregorová, Láďa Beran,
Petr Šimek, Václav Zach, Linda Rančáková, atd….

I letos jsou pro Vás připraveny bohaté odměny 
Startovné: 100,-Kč/osoba/choreografie. Úhrada: hotově na místě
Taneční skupiny mají nárok na volné vstupy: choreografie – 2 volné vstupy.
Prostorové zkoušky probíhají většinou od 8.30 hodin. Časově vždy s ohledem na dojezdovou
vzdálenost účastníků. Vlastní soutěž začíná ve 13 hodin. Předpokládaný konec „večer“. Záleží na
počtu přihlášených. Dáme vědět po uzavření přihlášek.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 6.11.2016.
Po jejich zpracování zašleme časový harmonogram prostorových zkoušek a vlastní soutěže.
Strava: Divadlo se nachází v samé blízkosti centra města a tak je zde velká nabídka restaurací
(U Reinerů-klasická česká kuchyně, indická restaurace, řecká či italská..atd..). Přímo v místě konání
můžete také počítat s občerstvením.
Ujednání:
Taneční centrum Z.I.P.Písek nehradí účastníkům náklady na dopravu ani stravu.
V průběhu tanečního poháru je možné pořizovat vlastní videozáznamy.
Ubytování:
Umíme zařídit.

Upozornění:
Při malém počtu soutěžících mohou být spojeny některé kategorie.
Pořadatel si vyhrazuje právo ke změnám organizace soutěže.

Naviděnou se těší Klára Humpálová a ZIPáci

Přihláška Let´s Dance 2016
Přihlášky zasílejte nejpozději do 6.11.2016 na email :
Klara.Zip@seznam.cz
Poštou: Klára Humpálová, Taneční centrum Z.I.P.Písek, Ve Strouze 401, Vrané nad Vltavou 25246

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Přihláška k soutěži Let´s Dance 2016

1.Název tanečního klubu

2. Umělecký vedoucí tanečního klubu

3. Adresa tanečního klubu

Mobil :

email :

4. Název choreografie

5. Disciplína

6. Věková kategorie / věkový průměr

7. INFO pro nás:
Hudební nosič :

Počet tanečníků :

V..................................dne................ podpis odp.zástupce ..................................................

