22.02.godz. 19 00 - "ZAKOCHAJ SIĘ W SWINGU" – Konkurs taneczny, koncert i afterparty dla
wszystkich przy muzyce orkiestry swingowej BOBA JAZZ BAND
Szanowni!
Mamy wielką przyjemność zaprosić Was do udziału w wyjątkowej imprezie tanecznej, w której bawić
się będziemy do porywającej, radosnej muzyki, której brzmienie znane jest na całym świecie od
kilkudziesięciu lat. Swing przezywa swój renesans, a moda na czasy, w których wszelkie odmiany
swingu królowały na parkietach, dodaje smaczku każdemu pokazowi takiego tańca.
Zapraszamy Was zatem na Ostatkowy Bal Swingowy przy znakomitej muzyce grupy Boba Jazz Band,
który jest obecnie jednym z najlepszych polskich i czołowych w Europie zespołów wykonujących
swingujący jazz tradycyjny w najczystszej postaci. Impreza odbędzie się w salach Pałacyku Tomasza
Zielińskiego, w sobotę, 22 lutego 2020 roku.
Wieczór podzielony jest na dwie części:
• Zaczynamy (od 19.00) konkursem tańca – w którym może wziąć udział każdy „czujący” swingowe
brzmienie. Wpisowe na konkurs wynosi 20 zł – czekamy na wszystkich chętnych, którzy zaprezentują
się przez fachowym Jury i zawalczą o jedną z wielu atrakcyjnych nagród.
• W drugiej części (ok. 20.30) wszyscy – zarówno uczestnicy konkursu jak i widzowie i pozostali
chętni wezmą udział w tanecznym afterparty, które potrwa do białego rana – wszak to będzie
ostatnia sobota Karnawału! Wystylizujcie się, bo i w tej części każdy może liczyć na nagrodę – za
pomysł na stylizację, za układ taneczny czy po prostu za żywiołową i oryginalną choreografię.
Najważniejsza jest radość wspólnej zabawy, do której mocno was zachęcamy – nie liczy się wiek,
liczy się taniec i muzyka, która zabrzmi tego wieczoru w salach pałacyku Zielińskiego.
Wpisowe (dla uczestników konkursu) wynosi 20 zł. Po 25 grudnia opublikujemy bardzo dokładny
scenariusz części konkursowej.
Bilet wstępu dla widzów konkursu i pokazu, a jednocześnie na całe party wynosi 20 zł i to jest bilet
do udziału w imprezie ostatkowej, bez względu na stopień tanecznych umiejętności.
Rezerwacje stoliczków w części restauracyjnej – bezpłatne tel. 512170995. Restauracja szykuje
specjalne menu na ten wieczór. Uwaga, ilość stoliczków jest ograniczona!
………………………………………………………………………
Swing narodził się w Stanach Zjednoczonych wraz z rosnącą popularnością muzyki jazzowej. Uważa
się, że jego rozwój rozpoczął się na początku lat 20. XX wieku. Obecne do dzisiaj formy tańca
swingowego to przede wszystkim lindy hop i charleston, które zrzeszają miłośników tego gatunku, a
także balboa, collegiate oraz shag, które częściej wykorzystywane są w spektaklach teatralnych czy
jako inspiracja do pokazów tanecznych w stylach mieszanych. Pojęcie „tańce swingowe” obejmuje
również te style, które nie mają silnej tradycji swingowej, ale charakteryzują się podobnymi ruchami.
Należą do nich jive, Rock and Roll, modern jive, east coast swing czy west coast swing. W jakim stylu
będziecie tańczyć nie ma znaczenia – wystarczy, że poczujecie tą muzykę i dacie się jej porwać.

