Taneční vystoupení

Nabídka tanečních vystoupení sezóna
2016/2017

Poskytovatel: A-styl Centrum Liberec
Jeronýmova 570/22, 46007 Liberec 7
Pavel Jakubec, +420 605 980 002, jakubec@pjart.cz
Lucie Jakubcová +420 723 765 316, jakubcova@astyl.cz

Popis nabízených vystoupení:
1. Taneční vystoupení Kankán
Velice oblíbené vystoupení ve stylu známého kankánu z kabaretního prostředí složené ze
šesti až osmi tanečnic – zaručeně rozproudí zábavu na plese či firemním večírku.
Počet tanečnic: 6| Délka: 3:00 | Styl: Kankán | Oblečení: Sukně, korzety

2. Taneční vystoupení Pompon dance
Dynamický tanec s třásněmi na moderní radiovou hudbu.
Skvěle se hodí jako doprovodný program pro sportovní i
společenskou akci, kde dokonale rozproudí každé publikum.
Počet tanečnic: 5 | Délka: 2:30 | Styl: Cheerleading |
Oblečení: Letos nové kostýmy – černé TUTU sukně, zlaté
doplňky, zlaté pom pony.
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3. Show vystoupení Letušky - aerobic
Nápadité zpracování oblíbeného aerobiku v show sestavě s tématem
„letušky“. Skoky, silové prvky, ale i ženskost a dynamika v atraktivním
podání závodních aerobiček.
Počet vystupujících: 5-8 | Délka: 2:30 | Styl: Aerobic | Oblečení: modrozlaté overaly, jako rekvizity kufry.

4. Show dance vystoupení JAMES BOND 007
Elegantní vystoupení na hudbu GOLDEN EYE ve stylu modern dance, jazz dance,
které kromě ladných pohybů obsahuje i náročné taneční zvedačky. Nechybí ani
dynamická pasáž a street dance v podání Jamese Bonda.
Počet vystupujících: 4 (jeden muž + 3 dívky) | Délka: 3:00 | Styl: Jazz dance/modern
dance/street dance | Oblečení: černé přiléhavé overaly se zlatými doplňky, Bond má
společenký oblek
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5. Dětská vystoupení
Dětské akce vhodně doplní a zpestří vystoupení dětských tanečníků.
Počet vystupujících: 2-12 | Délka: 2:30 | Styl: sportovní aerobic, street dance, jazz dance,
sportovní či taneční cheerleding.

Pro sezónu zima 2016/2017 aktualně připravujeme:
6. ARMY – dynamická, dechberoucí show formace sportovního aerobiku na téma
“armáda”
-

Cca 8-10 vystupujících/ maskáčové přiléhavé aerobic oblečení
K dispozici od 02/17

