Studio Tańca i Stylu „Rewanż” Tomasza Rowińskiego zaprasza na
„XVI Ogólnopolski Obóz Taneczny” 2016`,
w którym dzieci i młodzież uczestniczą w profesjonalnych warsztatach tanecznych.
Termin 27.06 - 05.07.2016 r
Miejsce: Hotel „Maraton” w Lubeni koło Rzeszowa.

Koszt : 1400 zł

Hotel Maraton jest ośrodkiem szkoleniowym z siłownią, sauną, pełnometrażową salą gimnastyczną, placem do grilla,
letnim małym basenem oraz 2 salami baletowymi. Do dyspozycji dzieci i młodzieży są pokoje 2,3,4 osobowych oraz
pokoje typu studio wyposażone w łazienki , TV sat oraz przewodowy i bezprzewodowy internet.
Podczas 9 dniowego pobytu młodzież uczestniczy w zajęciach tanecznych odbywających się w grupach
o różnym stopniu zaawansowania.
W 2016 roku na obozie tanecznym gościmy konsultantów:
Magdalena Mucha /Rzeszów / jazz, modern, klasyka – tancerka, choreograf. Swoje umiejętności systematycznie
doskonali w prestiżowych szkołach tańca na całym świecie, między innymi „Broadway Dance Center”, „National Balet” of
Canada, „Dance Teg”. Trener wielokrotnych Mistrzów Polski i Świata w kat. jazz, modern oraz show. Na co dzień
trenerka mistrzowskich zespołów „Kornele”.
Monika Wielińska / Kielce / hip-hop – założycielka Studio Tańca i Rozwoju Ruchowego „3 YOUR MIND”. Od kilku lat
regularnie szkoli się w USA, głównie w „Debbie Reynolds Dance Studio” i „Movement Lifestyle” w Los Angeles, gdzie
pobiera lekcje u najlepszych światowych instruktorów i choreografów. Prowadzi szkolenia i warsztaty na terenie całego
kraju zaś choreografie, które stworzyła niejednokrotnie zdobywały najlepsze miejsca na prestiżowych turniejach
tanecznych. Pod jej okiem wyrosło wielu niesamowitych tancerzy, czego potwierdzeniem jest Klaudia Sadło finalistka 8
edycji „YOU CAN DANCE - Po Prostu Tańcz” TV TVN.
Paweł Żołądek / Austria / - taniec współczesny
Dyplomowany choreograf oraz instruktor tańca. Student sztuki na Uniwersytecie Wyższym w Anton Bruckner
Privatuniversität w Linzu (Austria) na dwóch kierunkach: Movement Research oraz pedagogika tańca. Edukacje taneczną
kontynuuje od blisko 14 lat szkoląc się u najlepszych pedagogów tańca zarówno w Polsce jak i w Europie. Są to między
innymi: Bettina Schaefer, Robert Hewitt, Iwona Olszowska, Eldad Ben Sasson, Anna Krysiak, Harmen Tromp.
Występował na deskach teatrów: ,,Groteska’’, ,,Teatr Ludowy’’ ,,Teatr Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej ‘’ Kraków,
Teatr im. Witkiewicza w Zakopanem ,, Landestheather”, Linz- współpraca z Amerykańskim choreografem Lady Gagi oraz
Beyonce, Robertem Wilsonem.
„Mario” Mariusz Jasuwienas / Kraków / pop jazz, broadway - choreograf, tancerz, reżyser. Finalista I edycji
programu „You Can Dance”- "Po Prostu Tańcz” TV TVN. Jego spektakl pt: „Shalom” zwyciężył w konkursie pokonując
300 spektakli z całego świata i tym samym został wybrany na „Światowe Dni Młodzieży” w Sydney /Australia /Tworzy

choreografie do musicali, które można było zobaczyć w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, m.in: „The Best of
Broadway”. Szkolił się u najlepszych tancerzy i choreografów na świecie w Los Angeles, Paryżu i Londynie .
Tomasz Rowiński / Kielce / - trener wielokrotnych Mistrzów Polski, Mistrzów Świata i Europy w kategorii Show Dance
produkcje.
Adam Makowski /Kielce/ akrobatyka- trener wielokrotnych Mistrzów Polski oraz Mistrzów Świata w akrobatyce
sportowej.
W kwocie obozu zapewniamy :
- zajęcia taneczne (3 razy dziennie przez 9 dni )
- zajęcia z konsultantami (akrobatyka, klasyka, taniec jazzowy, taniec współczesny, hip-hop )
- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja w formie bufetów )
- zakwaterowanie (noclegi w pokojach 2,3,4 osobowych)
- opieka medyczna (przychodnia dyżurująca)
- ubezpieczenie podstawowe ( przejazd, pobyt, zajęcia)
- transport autokarami trasa: Kielce- Lubenia -Kielce
- opieka kadry ( choreografowie, pedagodzy, wychowawcy)
- dyskoteka
- wycieczka do Rzeszowa ,
- wieczór z grillem
- bezpłatne korzystanie z siłowni, sauny i sprzętu sportowego na terenie obiektu
Uwaga! W razie choroby dziecka organizator zapewnia bezpłatną opiekę lekarską, natomiast koszt lekarstw pokrywa
uczestnik obozu. Informujemy, że organizator wystawia rachunki, które są podstawą do korzystania z dofinansowania
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zakładach Pracy.
MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA ! ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA PROFESJONALNE WAKACJE Z TAŃCEM !

