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Ponúkame Vám vystúpenia štandardných a latinsko-amerických tancov pre obohatenie
programu Vami organizovaných kultúrnych podujatí, plesov, svadieb, firemných večierkov či iných
spoločenských eventov. Ako účastníci slovenských i medzinárodných súťaží a dlhoroční tanečníci,
majú tanečné páry TŠK TOP DANCE Žilina skúsenosti s vystupovaním na rôznych podujatiach a
akciách pre verejnosť. Našu ponuku vystúpení a ďalších služieb Vám prikladáme nižšie:

Vystúpenia plesových choreografií
Predovšetkým pre väčšie kultúrne podujatia ponúkame vystúpenia choreografie 4 až 8
tanečných párov (páry tancujú spoločnú choreografiu v trvaní cca 3-4 minúty) s možnosťou výberu
štandardnej alebo latinsko-americkej tematiky. Sme vicemajstrami Slovenskej republiky v Plesových
choreografiách z roku 2017 a finalistami z roku 2019!
Zároveň Vám ponúkame menšiu valčíkovú choreografiu 2 párov v trvaní 3 minút.
Ponúkané vystúpenie
Štandardná alebo latinsko-americká choreografia 4 – 8 párov
Choreografia viedenského valčíku s 2 tanečnými pármi
(choreografie sú vhodné ako na úvod plesu/akcie tak aj v jej priebehu)

Ukážky štandardných a latinsko-amerických tancov
Ukážky súťažných choreografií štandardných a latinsko-amerických tancov predstavujú
najčastejšiu voľbu organizátorov na spestrenie organizovaného podujatia. Obvykle sa tancuje 4 až 5
tancov z jednej skupiny v trvaní cca 1 minúta a 20 sekúnd.
V rámci štandardného repertoáru ponúkame ukážky tancov Waltz, Tango, Valčík, Slow
Foxtrot a Quickstep. Spomedzi latinsko-amerických tancov sú to tance Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso
Doble a Jive. Je na voľbe organizátora, či uprednostní ukážky iba jednej skupiny tancov alebo zvolí
kombináciu oboch. V takom prípade ponúkame viacero alternatív, ako napríklad vystúpenie toho
istého páru v dvoch vstupoch alebo vystúpenie viacerých párov so striedaním rôznych tancov.
Cenová ponuka je rozdelená podľa úrovne kvality tancovania párov s tým, že vyššia úroveň
zabezpečuje skvelý kultúrny zážitok a krajšie a honosnejšie kostýmy tanečníkov zdobené v tej
najvyššej triede tisíckami kamienkov Swarovski. V prípade záujmu o vystúpenie väčšieho počtu
tanečných párov Vám bude pripravená cenová ponuka na mieru.
Pokročilé/skúsené tanečné páry (tanečná výkonnostná trieda - D,C)
Ukážky štandardných tancov
Ukážky latinsko-amerických tancov
Kombinácia štandardných a latinsko-amerických tancov
(v prípade požiadavky - Detské tanečné páry - je ponuka individuálna)

Workshopy a iné
Okrem vystúpení ponúkame aj organizáciu krátkych workshopov. Podľa požiadaviek a dohody
s organizátorom je možné zabezpečiť výučbu rôznych tancov:






spoločenské tance
salsa
tango argentino
polka
...

Ďalej ponúkame predtancovanie s VIP hosťom plesu alebo iné služby podľa dohody.

Referencie:









Žilinský bál
Ples primátora mesta Liptovský Mikuláš
Valentínsky ples
Hlavný ples Žilinskej univerzity
Plesy fakúlt Žilinskej univerzity
Eventy v Aphrodite Palace
Ples Scheidt & Bachmann Slovakia
Ples SSE

... a mnohé ďalšie.

Zaujali sme Vás? Neváhajte nás kontaktovať :)

Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina
Korešpondenčná adresa: Závodská cesta 6, 010 01 Žilina
Sídlo: M.R.Štefánika 107, Bývalý areál PCHZ, Žilina

E-mail: m.chladny@topdance.sk
Tel.:

+421 911 870 113 / Marián Chladný

