WARSZTATY
W trakcie trwania Festiwalu będą odbywać się warsztaty taneczne, na które również serdecznie zapraszamy
dzieci i młodzież. Warsztaty poprowadzą
•
jazz – Anna Budnicka
•
taniec współczesny, lirycal jazz – Paweł Żołądek
•
taniec współczesny, improwizacja – Wojtek Mochniej (zajęcia tylko w sobotę)
UWAGA!
W tym roku warsztaty w dniu 15 VI odbywać się będą w godz. 9.00-14.00, natomiast w dniu 16 VI w godz. 14.30 –
19.30, dlatego bardzo prosimy o przemyślane zgłoszenia na prezentacje konkursowe.
Koszt zajęć warsztatowych liczony jest dla jednego uczestnika za dwa dni warsztatowe
(2x1,5h) i wynosi:
•
90 zł - dwa zajęcia (dwa dni – 6 h zajęć)
•
50 zł – jedne zajęcia (dwa dni – 3 h zajęć)
plus dodatkowo
•
25 zł – zajęcia Wojtka (tylko sobota – 1,5 h zajęć)
Ponieważ ilość miejsc warsztatowych jest ograniczona, w przypadku dużej liczby zainteresowanych
organizatorzy będą sugerować, ażeby zespoły delegowały kilku osobowe grupy do uczestnictwa w jednych zajęciach.
Zgłaszając chęć wzięcia udziału
w zajęciach warsztatowych należy zaznaczyć dokładnie wiek uczestnika oraz rodzaj
zajęć interesujących daną osobę. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą do dnia 30 maja 2018 r.
Bardzo prosimy o przesyłanie samych zgłoszeń na warsztaty, ale wstrzymanie się z opłatą.

ZAKWATEROWANIE
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów z dnia 15- 16- 17- czerwca 2018 r. w internacie „Tęcza” przy
Szkole Podstawowej; ul. Spółdzielcza 17, pod numerem telefonu 81 50 14 130
lub w Domu Rekolekcyjnym na ul. Prusa 28, pod numerem telefonu 81 50 14 779
oraz wyżywienia, w stołówce „Stara apteka” ul. Lipowa 4, kom. 691 090 185, lub 81 51 78 929
po uprzednim zgłoszeniu zespołów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 r.
Uwaga !!! Ilość miejsc noclegowych ograniczona.
Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów

KARTA ZGŁOSZENIA
NA WARSZTATY XII NAŁĘCZOWSKIEGO FESTIWALU TAŃCA 2018
1. Nazwa zespołu i instytucja delegująca:

1.

Rodzaj zajęć (pokreślić właściwe ) oraz poziom zaawansowania tancerza (początkujący, średnio
zaawansowany, zaawansowany)

•
•
•

jazz i modern jazz – Anna Budnicka
taniec współczesny i lirycal jazz – Paweł Żołądek
taniec współczesny i techniki improwizacyjne – Wojtek Mochniej (tylko sobota)

3. Imiona, nazwiska oraz wiek wszystkich uczestników

