HODNOCENÍ
Neskutečnou podívanou a poslouchanou nabídl 8. ročník taneční nepostupové
soutěže FREN DANCE určený pro amatérské taneční skupiny sdružující CVČ, SVČ,
DDM, ZŠ, ZUŠ, a další spolky a organizace pracující s dětmi, žáky a mládeží.
Soutěž se konala v sobotu 4. května 2019 v Městské sportovní hale ve Frenštátě
pod Radhoštěm.
Tento ročník posunul hranice návštěvnosti zase o kus výše. A to neuvěřitelnými
téměř 700 vystupujícími všech věkových kategorií! Podobný počet jsme
zaznamenali i v diváckém sektoru.
Stylové kategorie, ve kterých se celý sobotní den soutěžilo, byly tyto – street dance,
disco dance, show dance, zumba, různé a novinkou letošního ročníku byla
kategorie baby. Ta byla doslova balzámem nejen pro oči, ale i pro duši. Vystupovaly
zde děti od tří do šesti let bez omezení stylu tance.
Celkem sportovní halu rozdunělo a roztančilo 58 zajímavých a originálních
choreografií. Všichni vystupující ať se umístili na kterémkoliv místě, získali balíček
dobrot a dárků od partnerů soutěže. Těmi bylo město Frenštát pod Radhoštěm,
Informační centrum a Astra, centrum volného času. Jako letošní překvapení pro
všechny vystupující bylo připraveno skládající frisbee s logem FREN DANCE.
Všechny vystoupení byly hodnoceny odbornou, přísnou, ale usměvavou porotou.
Trenérem a porotcem českomoravské taneční organizace a českého svazu
tanečního sportu Dušanem Vlachem, absolventkou JAMU a učitelkou tance Janou
Gajdošíkovovou, lektorkou a spoluchoreografkou taneční školy a členkou
dancehallové crew Gyals Unity tanečnicí Martinou May Vlachovou.
Hudební produkci tanečníků a volné „hluché“ místa měl na starosti DJ Ruďas. Ten
také v mezi časech, kdy porota rozhodovala o výsledcích, rozjel parádní diskotéku
a soutěžící i diváci si mohli skvěle zatančit na parketu za zvuků kvalitní hudby.
Taneční soutěž od začátku do konce okem hledáčku fotoaparátu zaznamenali
výborní frenštátští fotografové pan Jan Novotný a David Šrubař. Druhý zmiňovaný
také zajistil foto koutek, kde vystupujícím skupinám a dalším zájemcům přímo
fotografie vytisknul.
Celou akci pořádala za velkého přispění interních zaměstnanců a dobrovolníků
ASTRA, centrum volného času, Frenštát pod Radhoštěm.

