NOC TAŃCA
16 czerwca 2019 r.
PROGRAM:
SCENA PLENEROWA - MAŁY RYNEK:
14.00-14.05 Występ dziecięcego zespołu tanecznego „Żywioły”, działającego
przy Integracyjnym Klubie Kultury Olsza. Pokaz tańca współczesnego inspirowany jednym
z żywiołów – Wiatrem
14.05-16.05 Występy zespołów działających przy Ośrodku Kultury Zespół Pieśni i Tańca
„KRAKOWIACY”:
• „Dzieci w tradycji ludowej” - prezentacja Zespołu Mali „KRAKOWIACY”. Zabawy
dziecięce w bogatej tradycji folkloru krakowskiego
• „Wind Dancer” - widowisko z muzyką i tańcem irlandzkim w wykonaniu Zespołu Tańca
Irlandzkiego ERIU
• pokaz „Dil Chori” w wykonaniu Zespołu Tańca Indyjskiego „Moh Lena”. Pełne rytmu
i koloru tańce w stylu bollywood
• „Z Tańcem Przez Wieki” - dostojne i pełne elegancji tańce dworskie w wykonaniu Szkoły
Tańca Jane Austen
16.05-16.25 Pokazy inspirowane muzyką filmową, prezentowane przez Centrum Sztuki
Tańca i Edukacji Artystycznej Dzieci w Krakowie. Układy pt. „Shrek”, „Różowa Pantera”,
„Frida”, „This is me” oraz „Matrix”
16.25-17.05 Pokaz „Camino flamenco” w wykonaniu Krakowskiej Szkoły Flamenco
„Almoraima” - Zespół Zabytkowy. Podróż taneczna przez różne style i odmiany tańca
flamenco. W programie m. in: orientalna zambra, surowe martinete, starohiszpańska
espanoletta, fandango rociero, tientos i alegrias
17.05-18.05 Pokaz tańców dworskich z różnych krajów oraz warsztaty prostych tańców
plebejskich (branli): cassandre, maltese, lavendieres, guerre oraz scottish w wykonaniu
Kompanii Gryfitów (grupa rekonstrukcji historycznej, zajmująca się odtwarzaniem kultury
rycerskiej i dworskiej)
18.05-19.05 Spektakl taneczny „Tango del amor... czyli noc w Buenos Aires” w wykonaniu
Teatru VIS A VIS. Inscenizacja: Bartłomiej Piotrowski
19.05-19.40 Przedstawienie „rock&dance” do piosenek znanych polskich wykonawców,
takich jak Tomasz Organek czy Dawid Podsiadło, w wykonaniu Krakowskiego Baletu L’Art
de la Danse
19.40-20.10 Pokaz „Lata 20., lata 30.” w wykonaniu Baletu Cracovia Danza - podróż
po salonach międzywojennej Polski i Europy przybliżająca najbardziej typowe formy tańca
salonowego z tamtych czasów

20.10-21.00 Lekcja podstaw tańca swingowego prowadzona przez instruktorów z Sekcji
Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych „KMiTa” Swing
21.00-22.00 Potańcówka w klimacie lat 30.i 40. Prowadzenie: Sekcja Kultury, Muzyki
i Tańców Swingowych „KMiTa” Swing
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18.15-19.15 Warsztaty tańca hiszpańskiego prowadzone przez Krakowską Szkołę Flamenco
„Almoraima” – Zespół Zabytkowy
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy od 10 czerwca: almoraima@interia.pl
SCENA PLENEROWA, SKWER PRZED NOWOHUCKIM CENTRUM KULTURY
14.00-14.30 „Roztańczone tenisówki” – widowisko w wykonaniu Zespołu Tańca
Nowoczesnego KLIPS, Formacji Tanecznej „Flesz Dance” oraz grup Disco. Pokazy w stylu
tańca nowoczesnego z wykorzystaniem trendów hip-hop, funky i disco, przeplatane scenami
teatralnymi w ujęciu nieco humorystycznym i współczesnym. Choreografia i przygotowanie:
Katarzyna Trynka-Ropa
14.30-15.00 „Na naskom nucicke” - prezentacja folkloru Skalnego Podhala w wykonaniu
Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Hamernicy”. Kapela na żywo. Kierownictwo
artystyczne i choreografia: Anna i Kazimierz Lassakowie
15.00-15.40 Spektakl w wykonaniu dzieci z Zespołu Largo działającego przy Klubie
„Kuźnia” Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, obejmujący elementy tańca klasycznego,
ludowego, charakterystycznego i współczesnego. Przygotowanie: Aneta OstrowskaSkorupska
15.40-16.00 Prezentacja folkloru Skalnego Podhala w wykonaniu Zespołu Góralskiego
„Hamernik”. Taniec, śpiew, muzyka góralska na żywo. Kierownictwo artystyczne
i choreografia: Anna i Kazimierz Lassakowie
16.00-16.05 Układ pt. „Skyfall” w wykonaniu Grupy Baletowej „Etiuda”. Choreografia:
Katarzyna Stolarczyk-Skoczylas
16.05-16.10 Pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Amatorskiego Klubu Tańca
Towarzyskiego „encek”: walc angielski, walc wiedeński, tango. Choreografia: Ada Wantuch
16.10-17.00 Blok taneczny w bajkowej konwencji:
• widowiskowe i barwne układy taneczne: „Samba”, „Księżniczki”, „Laleczki”, „Roco
Moto” w wykonaniu przedszkolaków z Akademii Tańca BAJLANDIA. Choreograf
i pedagog: Joanna Jania
• obrazki taneczno-aktorskie w wykonaniu dziecięcego zespołu baletowego „Gaduły”
działającego w Ośrodku Kultury Kraków Nowa-Huta. Choreografia: Barbara GattyKostyal
17.00-18.30 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”. Pieśni i tańce regionalne
oraz polskie tańce narodowe
18.30-18.40 Pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Amatorskiego Klubu Tańca
Towarzyskiego „encek”: cha-cha, sambo-salsa. Choreografia: Ada Wantuch

18.40-18.50 Pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Tanecznego Klubu Seniora: pasodoble,
discofox. Choreografia: Ada Wantuch
18.50-19.00 Prezentacja Hip Hop - grupa dziecięca i młodzieżowa: „Uptown funk”
oraz „Girls rule”. Choreografia: Patrycja Bańbuła
19.00-19.05 Czas na jazz! - pokaz w stylu tańca jazzowego. Prezentowany układ: „Kontra”.
Choreografia: Aleksandra Chyży
19.05-19.10 Taniec Belgijski - pokaz taneczny w wykonaniu Amatorskiego Klubu Tańca
Towarzyskiego „encek” oraz Tanecznego Klubu Seniora. Choreografia: Ada Wantuch
19.10-19.15„Nie taki diabeł straszny” - układ taneczny w wykonaniu Grupy Tańca
Współczesnego FORMA. Choreografia: Katarzyna Szlachetka
19.15-19.30 Capoeira - widowisko złożone z efektownych prezentacji taneczno akrobatycznych z towarzyszeniem śpiewu w języku portugalskim i muzyki wykonywanej
na oryginalnych instrumentach. Choreografia: Łukasz Witecki - Estagiario „Sarique”
19.30-19.40 Pokaz zespołowy tańca break dance w wykonaniu Grupy Break Dance
„ClassSick” wraz z mistrzem Polski Dawidem Decem „Decó” do muzyki J. Browna „Give
i tup or turn it loose”. Choreografia: Dawid Dec
19.40-19.45 Pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu Formacji Amatorskiego Klubu Tańca
Towarzyskiego „encek”: walc angielski oraz walc wiedeński. Choreografia: Ada Wantuch
19.45-20.00 „Noce Orientu” - pokaz tańca orientalnego w wykonaniu Grupy „Maram”
oraz pokaz solowy „Sakiny”. Choreografia: Adriana Tabaka „Sakina”
20.00-21.00 Prezentacja tańców irlandzkich w wykonaniu Zespołu Tańca Irlandzkiego Eriu.
Przedstawienie fragmentu spektaklu „Wild Dancer”
21.00-22.00 Prezentacja fragmentu spektaklu „Kryptonim 27” w wykonaniu Art Color Ballet
KRAKOWSKIE CENTRUM CHOREOGRAFICZNE W NOWOHUCKIM CENTRUM
KULTURY
Sala A 206 Nowohuckie Centrum Kultury
Warsztaty tańca współczesnego - Gaga
15 czerwca
15.00-16.00 warsztaty Gaga People (dla osób powyżej 16. roku życia, niezależnie od
doświadczenia tanecznego czy ruchowego)
16.15-17.30 warsztaty Gaga Dancers (kierowane do tancerzy na poziomie średnio
zaawansowanym i zaawansowanym, dla osób powyżej 16 roku życia)
16 czerwca
11.00-12.00 warsztaty Gaga People
12.15-13.30 warsztaty Gaga Dancers
Rezerwacja bezpłatnych wejściówek na warsztaty pod adresem: kcc@nck.krakow.pl
18.00-19.00

"Koncert na organy" - spektakl teatru tańca autorstwa Iwony Olszowskiej
Bezpłatne wejściówki na spektakl do odbioru w kasie NCK od 10 czerwca. Ilość miejsc
ograniczona
Studio teatralne 209 Nowohuckie Centrum Kultury
22.00-23.00
"Wyspiański in motion" - premierowy spektakl Grupy Wokół Centrum inspirowany postacią
Stanisława Wyspiańskiego
Bezpłatne wejściówki na spektakl do odbioru w kasie NCK od 10 czerwca. Ilość miejsc
ograniczona
SCENA PLENEROWA – RYNEK PODGÓRSKI:
15.00-16.00 Występy zespołów działających przy Centrum Kultury Podgórza:
Zespół tańczący zumbę „Szalone spódnice” - instruktor Iga Gadubała
Zespół Hip Hop Przewóz - instruktor Marcelina Maciak
Grupa taneczna „Gang Cioci Kasi” - instruktor Katarzyna Kapuścińska
Zespół „Skrzatki Iskierki” - instruktor Katarzyna Sojka
Zespół tańca z elementami akrobatyki - instruktor Filip Warzecha
Zespól tańca baletowego „Smerfy” - instruktor Katarzyna Sojka
Taniec baletowy solo-taniec lalki Aleksandra Frys - instruktor Katarzyna Sojka
Zespół Cheerleaders - instruktor Katarzyna Leśniak
Zespół tańca nowoczesnego MDS Prestige - instruktor Joanna Szewczyk
Zespół tańca flamenco Fuente de la Amapola - instruktor Katarzyna Dziurdzia
16.10-16.30 Dyskoteka dla dzieci. Najbardziej popularne tańce i zabawy taneczne
dla najmłodszych. Prowadzenie: Agnieszka Wożniak
16.40-17.30 Prezentacja różnych form tańca - towarzyski, klasyczny, nowoczesny w wykonaniu krakowskich szkół i grup tanecznych dzieci i młodzieży. JDC Studio - pokaz
tańca jazz i hip hop, Szkoła Tańca TAP - broadway jazz, stepowanie, Szkoła Hulahopsy taniec baletowy, gimnastyka artystyczna, New Move Kraków – taniec Latino, Drums-show
Dźazzzga, Art Dance - Gabierla Jaworek i Adam Szczypczyk
17.35-18.00 Prezentacja Zespołu Samarkanda Tribal Bellydance. Połączenie tańca brzucha,
etnicznych tańców północnoafrykańskich i indyjskich oraz flamenco
18.00-18.30 Prezentacja Zespołu Pawie Pióra. Taniec regionalny wraz z nauką „krakowiaka”.
Muzyka na żywo
18.30-19.30 Pokazy pantomimy przeplatane warsztatami tańca. Prowadzenie: Mim Xawier,
Justyna Dragan
19.40-20.50 Prezentacja Szkoły Tańca „Por Fiesta Club”. Pokaz tańca: tango, flamenco,
swing oraz warsztaty dla publiczności z muzyką na żywo
21.00-21.35 Pokaz tańca hawajskiego i samby w wykonaniu Show-Balet „Shine”
21.40-22.00 Pokaz UV Show we fluorescencyjnym bodypaintingu z udziałem gwiazdy
wieczoru - Los Fuegos. Ogień, gra światła, taniec, akrobatyka i żonglerka

SCENA PLENEROWA PRZY CENTRUM KULTURY DWOREK
BIAŁOPRĄDNICKI, UL. PAPIERNICZA 2
15.30-16.00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca Miechowiacy
16.00-17.00 Studio Artystyczne Anna Gawęda - pokazy amatorskich grup tanecznych: taniec
współczesny, dance hall i balet
17.00-17.30 Taneczny korowód przez dworskie zakamarki prowadzony przez Krakowską
Formację Batucadową "Sorrir Por Favor!"
17.30-18.15 Warsztaty i taneczny pojedynek „Dzieci kontra dorośli”
18.15-18.45 Nauka podstaw samby - warsztaty prowadzone przez Krakowską Formację
Batucadową "Sorrir Por Favor!"
18.45-19.00 Wspólne wykonanie Makareny - tańca wywodzącego się z Hiszpanii.
Prowadzenie: Anna Gawęda
19.00-22.00 „Kraków kontra reszta świata” - barwne widowisko sceniczne bazujące
na pięknych, kulturowych kontrastach i nietypowym połączeniu tradycyjnych tańców
krakowskich z „egzotycznymi”. Wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu
Jagiellońskiego Słowianki, Sambaxe Brazilian - samba dance show, Tanwi Bhattacharya indyjski taniec, African Roots – taniec inspirowany tradycjami Afryki Zachodniej, Zespół
Tańca Irlandzkiego Comhlan.
Finałem będzie wspólne wykonanie układu tańca irlandzkiego
STREFA MALUCHA – ogródek dziecięcy, ul. Papiernicza 2
15.30-18.00
• Taniec z dzieckiem w chuście i nosidle połączony z pokazem wiązania chust
• Warsztaty taneczne dla maluszków
• Zabawy taneczno - rytmiczne z chustą animacyjną i szarfami gimnastycznymi
dla dzieci i ich rodziców

DODATKOWO:
Rynek Główny, przestrzeń pomiędzy kościołem św. Wojciecha a pomnikiem Adama
Mickiewicza
11.00 Grupa Art of Popping - flash MOB - taniec w stylu popping, waving, robot i slow
motion

Sala Teatralna Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie,
ul. Nadwiślańska 2

19.00 i 21.00 Krakowski Teatr Tańca - spektakl „TAKARAZUKA Camp”
Spektakl inspirowany teatrem japońskim - popularną rewią żeńską – Takarazuka, działającą
w mieście o tej samej nazwie od prawie stu lat. Specyfika i oryginalność teatru, w którym
wszystkie role, zarówno męskie jak i żeńskie, odgrywają kobiety, stały się punktem wyjścia
do rozważań na temat teatralności płci
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie, ul. Hieronima Wietora 13-15
Stowarzyszenie Eksit
18.30 - Wieczór z Grupą Tańca Współczesnego Fuego
Spektakl taneczny „Nim zapomnę” oraz etiudy solowe grupy młodzieżowej FUEGO.
„Zanim zatracimy się w dorosłości, nie zapomnijmy, wsłuchajmy się w siebie, odnajdźmy
drzemiące w nas dziecko i powróćmy, choć na chwilę na plac zabaw …”
„HOTHAUS” - Fundacja Wojciecha Terechowicza
17.00 - „OPER – akcja” - spektakl teatru tańca w wykonaniu młodzieży XXX LO
im. św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego w Krakowie
Inspiracją do stworzenia spektaklu są wątki zaczerpnięte z trzech oper: „Czarodziejski flet”,
„Don Giovanni” i „Carmen”, rozwinięte w zdarzenia sceniczne oparte o technikę tańca
współczesnego, dialogi oraz różne style muzyczne
Teatr Szczęście, ul. Karmelicka 3, Kraków
19.00 Spektakl "Rozmowy z Lou ", reż. Barbara Bujakowska - eksperymentalne połączenie
performansu, ruchu oraz video-artu. Fikcja miesza się tu z realnością, a komizm z tragizmem.
Autorski, oryginalny język komunikacji z widzem, nierzadko oparty o wysublimowane
poczucie humoru
Krakowski Teatr Variété, ul. Grzegórzecka 71
16.00-18.00
VI Gala Baletowa Krakowskiej Królewskiej Fundacji Baletu i Tańca
Artyści zaprezentują najpiękniejsze fragmenty układów choreograficznych ze światowego
dziedzictwa teatru baletowego, takie jak: Jezioro Łabędzie, Umierający Łabędź, Don Kichot
czy divertissement z Dziadka do Orzechów. Na scenie nie zabraknie także form tańca
współczesnego, ludowego czy charakterystycznego
Statek „Nimfa” Krakowskiej Żeglugi Pasażerskiej
16.00-18.00 „Taneczny Rejs Po Świecie”
Pokazy tańca towarzyskiego z różnych stron świata oraz warsztaty taneczne podczas rejsu
po Wiśle. Wspólne wykonanie takich tańców jak brazylijska Lambada, polka czy taniec
góralski. Prowadzenie: zespół „Metronom”
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

