SUWALSKI OŚRODEK KULTURY oraz STUDIO TAŃCA RADOŚĆ
ZAPRASZAJĄ NA JUBILEUSZOWY SPEKTAKL

To porywające widowisko taneczne, w którym w wykonaniu
blisko stu dwadzieściorga tancerzy zobaczymy najlepsze fragmenty spektakli tanecznych „Zuzia i przyjaciele”, „Doktorek Honorek”, „Alicja z Krainy Czarów”, „Opowieści ze Śnieżnej Krainy”,
a także nieprezentowane wcześniej programy taneczne i cztery
premierowe układy, przygotowane z myślą o jubileuszowym
spektaklu.
W programie spektaklu zobaczymy zarówno zachwycające
synchronizacją układy taneczne, jak i przykuwające wzrok występy solowe, m.in. wyjątkowe połączenie akrobatyki i tańca,
czyli powietrzny taniec z szarfą oraz dynamiczny street dance.
Na żywo zabrzmi „Sonata księżycowa” Ludwiga van Beethovena, na naszych oczach powstanie prawdziwe graffiti! Całość
dopełni ledowa oprawa świetlna, dzięki której wyczarujemy
zaskakujące scenografie. Gośćmi spektaklu będą wokaliści –
suwalczanie Miłosz Bobrowski i Helena Taudul-Łobacz.
Studio Tańca RADOŚĆ działa w Suwalskim Ośrodku Kultury
od 2016 r. pod kierunkiem Iryny Popovej, doświadczonej pedagożki i choreografki. Przez ten czas na zajęcia uczęszczało ponad 500 uczestników w wieku od 4 do 17 lat. Ich talent
i profesjonalizm doceniają jurorzy krajowych i międzynarodowych wydarzeń. Studio jest m.in. laureatem I miejsca i nagrody
publiczności Festiwalu Neos Marmaras (Grecja, 2018), I miejsca
Karnawału Dance Fest (Białystok, 2019) i Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Tanecznego Adriatic Zadar Open (Chorwacja, 2020).

SPEKTAKL DLA STARSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW
I UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Czas trwania: ok. 60 min

6-8.06.2022

godz. 10.00 i 12.00
Sala im. A. Wajdy, ul. Papieża Jana Pawła II 5
Bilety: 20 zł, z Suwalską Kartą Mieszkańca zniżki do 50%
Rezerwacje: tel. 87 563 85 18, 08

* OPIEKUNOWIE GRUP ZORGANIZOWANYCH – WSTĘP WOLNY! (1 opiekun na każde rozpoczęte 10 osób)
Z uwagi na duże zainteresowanie spektaklami, uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat w ciągu 10 dni od dokonania rezerwacji i nie później niż 14 dni przed spektaklem.
W przypadku zmniejszenia ostatecznej liczby rezerwacji, umożliwiamy zwrot odpowiedniej części należności na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury zakupu.

