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Festiwal Tańca Let’sDANCE®: pierwsza edycja w Polsce zebrała ponad 1200
pasjonatów tańca!
20 i 21 maja 2017 r. w Centrum EXPO XXI Warszawa odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Tańca
Let’sDANCE® Poland. Projekt, który do tej pory organizowany był wyłącznie na terenie Francji po raz
pierwszy w tym roku na Let’sDANCE® w Polsce zgromadził podczas dwóch dni festiwalowych ponad
1200 uczestników!
40 zajęć tanecznych na różnych poziomach zaawansowania,
35 mini shows na scenie, 30 szkół uczestniczących,18 wystawców
spośród marek, sklepów, szkół i uczelni wyższych …
,,Taniec jest uniwersalnym językiem … podczas dwóch dni
uczestnicy mieli okazję dzielić się wzajemnie swoją pasją
w festiwalowej atmosferze Let’sDANCE® tym razem również
i w Polsce !’’ – wyjaśnia Paul Vaudeville, dyrektor wydarzenia
Let’sDANCE®
Uczestnicy w programie Let’sDANCE® mogli skorzystać z warsztatów w różnych stylach tanecznych:
klasyka, jazz, modern dance, taniec współczesny, hip-hop, breakdance, dancehall, salsa, a nawet taniec
irlandzki czy step amerykański.
Po raz pierwszy na jednej hali zaprezentowały się w Polsce światowe marki takie jak: BLOCH, Sansha,
PortDance, Intermezzo, SoDanca, Decathlon, Blackroll …
Co więcej uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych badań biomechanicznych oraz porad specjalistów
kliniki Carolina Medical Center, która została partnerem medycznym wydarzenia Let’sDANCE®
w Polsce.

Let’sDANCE® City Battle – laureaci konkursu zdobyli łącznie 21 500 złotych!
Podczas Festiwalu Tańca Let’sDANCE® odbył się równocześnie
na scenie centralnej konkurs Let’sDANCE® City Battle, w którym
wzięły udział grupy z całej Polski.
Laureatem konkursu i zdobywcą głównej nagrody o łącznej
wartości 11 000 złotych została grupa taneczna Reliese Dance
Company z Otwocka. Drugie miejsce i nagrodę o wartości 6500
złotych zajęła grupa Top10 Yankees z Białegostoku, natomiast
3 miejsce przypadło grupie Warszawski Funk z Warszawy, która
zdobyła nagrodę o wartości 4000 złotych. Sponsorem konkursu był
Centre de Danse du Marais / Paris, partnerami konkursu byli
Carolina Medical Center oraz Opolski Festiwal Tańca.

Festiwal Tańca Let’sDANCE® Poland na rok 2018
Let’sDANCE® Poland 2018 z pewnością przyniesie jeszcze więcej atrakcji! Informacje na temat drugiej
edycji na rok 2018 będą podane do wiadomości wkrótce! Informacje będą również dostępne na oficjalnej
stronie wydarzenia: www.letsdancepoland.com.
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