MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA
W BIAŁYMSTOKU
„Każdy taniec jest odkryciem nas samych”
Po raz siódmy PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i STUDIO
TAŃCA TWIST zorganizowały obchody Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku,
zaś partnerami przedsięwzięcia byli: Grupa Ratownicza „Nadzieja”, sklep ekologiczny
„Na wagę zdrowia” i Centrum Zabaw „Fabryka Misia”.
Przedsięwzięcie objęte było patronatem: Prezydenta Miasta Białegostoku i Polskiego
Radia Białystok.

Celem przedsięwzięcia było:

 Organizowanie cyklicznych obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca w
Białymstoku (stolicy tańca w Polsce) - promocja Miasta Białegostoku jako
centrum kultury i tańca,
 Promowanie uzdolnień rozwijanych od okresu przedszkolnego do szkoły
ponadgimnazjalnej,
 Aktywne wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę, pobudzenie wyobraźni,
poszukiwanie własnych dróg twórczych oraz rozwój osobowości,
 Promowanie inicjatyw środowiskowych województwa podlaskiego, aktywizujących
do działania ludzi - sympatyków tańca w każdym wieku, w obchody MDT,
 Zaprezentowanie tańców różnych styli - np. towarzyski, nowoczesny, ludowy
i innych.
 Wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 Integracja środowiska lokalnego w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 Kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania aktywności fizycznej

Osobami odpowiedzialnymi byli:

1. Małgorzata Muszyńska – dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku
2. Katarzyna Klim – właściciel i instruktor ze Studia Tańca TWIST w Białymstoku
Happening Taneczny stanowił podsumowanie całego cyklu działań podjętych w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca m.in. zorganizowano:

25.04.2018r.
WARSZTATY TANECZNE DZLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Prowadzone w Studio Tańca Twist Katarzyna Klim, ul. Stroma 1 A, 15-662
Białystok. Prowadzone były przez instruktorkę tańca Katarzynę Klim. Udział
wzięło 20 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z opiekunami z
Przedszkola Samorządowego Nr 58 Integracyjne w Białymstoku. Tematyka
warsztatów: Gry i zabawy muzyczno - ruchowe.

10.05.2018r.
WARSZTATY TANECZNE DZLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Prowadzone w Studio Tańca Twist Katarzyna Klim, ul. Stroma 1 A, 15-662
Białystok. Prowadzone były przez wicemistrza w tańcu towarzyskim Jakuba
Lipowskiego. Udział wzięło 60 dzieci, młodzieży i dorosłych, mieszkańców miasta
Białegostoku.

Happening Taneczny
11.05.2017r.

Happening Taneczny – podsumowanie przedsięwzięcia. Odbył się 11 maja 2017r.
na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Teatrem Dramatycznym im. A.
Węgierki w Białymstoku. Na parkiecie zaprezentowali się tancerze w różnym
wieku od przedszkolaków, młodzież do seniorów. Królowały tańce towarzyskiej jak
samba, rumba, czy tango, był hip-hop oraz zumba. Nasze przedszkole
reprezentowały dzieci z grupy IV i VI. Tańce, które pokazały przedszkolaki
podobały się białostocczanom.
Pokazy podziwiały tłumy. Białostoczanie, którzy tłumnie przybyli na plac,
podziwiali taniec towarzyski, nowoczesny, ludowy, disco i wiele innych. Chętni
mogli wziąć udział w animacjach tanecznych przeznaczonych dla widowni i
uczestników happeningu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do:
Pana Prezydenta Miasta Białegostoku za objęcie Honorowym
Patronatem Obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku
Polskie Radio Białystok za objęcie patrnatem naszego przedsięwzięcia i opiekę
medialną
Szczególne podziękowania kierujemy do:
naszego partnera Pani Katarzyny Klim ze Studia Tańca TWIST za
kolejny rok wspaniałej współpracy,
Jakubowi Lipowskiemu wicemistrzowi polski w tańcu towarzyskim za
profesjonalnie i z sercem poprowadzone warsztaty taneczne
Marcina Wądołowskiego ze Studia Piwnica za fantastyczną oprawę
muzyczną,
Kasi Misiuk za wspaniale poprowadzone animacje taneczne dla wszystkich
uczestników happeningu,
Grupie Ratowniczej Nadzieja oddział w Białymstoku za opiekę medyczna,
Sklep ekologiczny „Na wagę zdrowia” za pyszna i zdrowe słodkości,
Centrum Zabaw „Fabryka Misia” za doskonałą zabawę i piękne makijaże
dziecięce,
Wszystkim instruktorom i tancerzom za rewaluacyjne pokazy taneczne,
oraz rodzicom i licznie zgromadzonej publiczności.

Dziękujemy za udział !!!
Do zobaczenia za rok.

