PROPOZICE PRO ÚČASTNÍKY "FREN DANCE"
Taneční přehlídka "FREN DANCE" je nepostupová přehlídka pořádaná Centrem volného
času Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm. Letos se koná 7. ročník.

Datum: sobota 5. května 2018
Místo: Městská sportovní hala Frenštát p.R., Martinská čtvrť
Účastníci: zúčastnit se mohou amatérské taneční skupiny, kroužky, soubory,
kluby, studia při DDM, ZUŠ, ZŠ, CVČ, atd. Soutěže se nemohou účastnit
členové spadající pod ČMTO, CDO a jiné svazy náležející k vyhlášeným
soutěžním disciplínám.

Program: 8:30-9:30 otevření haly, prezentace
8:30-9:30 prostorové zkoušky (v přihlášce uveďte, zda máte zájem)
10:00
začátek přehlídky (nejpozději v pátek 27. 4. rozešleme
podrobný harmonogram jednotlivých vystoupení)

Startovné: 50 Kč za člena a skladbu, 50 Kč za každou další choreografii, platí se při
prezentaci

Přihlášky: v přihlášce je nutné uvést, zda dítě vystupuje v jedné nebo více skladbách
a ve kterých přesně

Vstupné: děti 20 Kč / ostatní 30 Kč
Taneční kategorie: - disco dance
-

street dance
show dance
zumba
různé

Charakteristika tanečních kategorií:
Disco dance:

Choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky diskotékových
tanců, kde pulzující kontrakce a uvolnění těla je doplňováno ostrými
pohyby paží s využitím výrazových prostředků pro taneční parket.
Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové
zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou
posuzovány jako celek.
Rekvizity a kulisy nejsou povoleny.

Street dance: Choreografie využívající ke svému ztvárnění techniky hip-hopu, break
dance, electric boogie, R’n‘B, lockin‘, poppin‘, funky, house dance
atd., s využitím výrazových prostředků pro taneční parket. Práce s
prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování,
celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány
jako celek.
Rekvizity a kulisy nejsou povoleny.

Show dance:

Všechny choreografie a taneční scénky bez rozdílu použité taneční
techniky, které využívají rekvizit a svým provedením a náladou
vytváří show. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité
pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční
předvedení jsou posuzovány jako celek.
Rekvizity a kulisy jsou povoleny.

Zumba:

V choreografii by měly převažovat taneční prvky typické pro Zumbu.
Dále může obsahovat i jiné druhy tanečních stylů.
Rekvizity a kulisy nejsou povoleny.

Různé:

Volné choreografie využívající všech technik tance, než které jsou
uvedeny výše. Např. lidové tance, mažoretky, orientální, atd.
Rekvizity a kulisy jsou povoleny.

Definice rekvizita x kulisa:
Rekvizita: je věc, kterou tanečník při tanci využívá, bere ji do ruky, tančí s ní, odkládá
ji na parket (deštník, židle, hůlka apod.) nebo je součást kostýmu (klobouk,
brýle, plášť)

Kulisa:

je věc, která dotváří prostor, ale brání části diváků ve výhledu na parket
(např. reklama, stan, umělé stromy, stojany apod.)

Věkové kategorie:
Rozhodující je věkový průměr všech nahlášených tanečníků v době konání soutěže,
účastníci musí mít u sebe doklad prokazující jejich věk (kartička zdrav poj., apod.)
-

0 - 6,99 let
7-10,99 let
11-14,99 let
15 a více let

Doprovod: každá taneční skupina bude doprovázena jednou zletilou osobou, která
za tanečníky zodpovídá a na přehlídku má vstup zdarma (trenér, apod.)

Počet členů v sestavě:

- minimálně 5 maximálně 25 osob, pro kategorii Různé
minimálně 2 osoby
- v případě nedodržení počtu členů v sestavě skupina
může odtančit svou choreografii, ale nebude hodnocena a
umístí se na posledním místě v kategorii

Časový limit vystoupení: minimálně 2:00 min. maximálně 6:00 min.
Porota: jednotlivá vystoupení bude hodnotit odborná porota zajištěna pořadatelem
Ceny: tři nejlepší z každé kategorie získají diplomy a drobné ceny, vítěz pohár.
Dárek pro každého!!! Všichni soutěžící obdrží malý upomínkový předmět, který si
trenér vyzvedne u vstupného na základě zaplacení startovného.

Dárek pro skupinu!!! Novinkou na akci bude profi foto koutek a každá
skupina dostane jako dárek jednu fotku vytištěnou na místě přímo od
fotografa. Další fotky vám pak fotograf rád za malý úplatek vyfotí a vytiskne.
Hudební nahrávky: nahrávka musí být ve formátu MP3 a zaslána předem tj. do
pondělí
2.5. na email srubarova@astrafren.cz, v popisku
uveďte název skladby, jméno taneční skupiny a organizaci

Technické podmínky: taneční plocha s protiskluzovou úpravou, 17 x 35 metrů
Občerstvení: přímo v hale bude k dispozici bufet s drobným občerstvením
Další: v případě malé účasti si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií
Vedoucí přehlídky: Mgr. Silvie Šrubařová, telefon 736 480 459, email
srubarova@astrafren.cz

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 23. DUBNA 2018
EMAILEM NA SRUBAROVA@ASTRAFREN.CZ, NA KAŽDÝ EMAIL BUDE DŘÍVE ČI POZDĚJI
REAGOVÁNO.

