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SPRAWOZDANIE Z IMPREZY - Międzynarodowy Festiwal „DANCE OSCARS 2016”

W dniach 4-6 listopada 2016r.  w Hali  Sportowej  „AZOTY” odbyła  się  impreza taneczna objęta  patronatem 

Prezydenta  Miasta  Kędzierzyna-Koźla   -  Międzynarodowy Festiwal  „Dance  Oscars  2016”.  Impreza  miała  charakter 

rywalizacji sportowej w wyniku której zostali wyłonieni zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej oraz stylu tanecznym.  

Wydarzenie  utrzymane  było  w konwencji  gali  oscarowej  –  tegoroczna  edycja  nawiązywała  do  filmowych  aranżacji 

Jamesa Bonda. Scenografia, sposób prowadzenia imprezy, muzyka filmowa – wszystko to stworzyło atmosferę święta  

tańca - najważniejszego dnia w roku dla każdego tancerza – dnia rozdania Tanecznych Oscarów. Dodatkowym atutem 

była precyzja, dbałość o szczegóły scalające  całość Festiwalu oraz profesjonalne zaplecze techniczne: nagłośnienie i  

oświetlenie  prezentujące  rozwiązania  techniczne  w  najwyższym  standardzie.   Dzięki  temu  udało  nam się  uzyskać  

niepowtarzalny  klimat,  stworzyć  widowisko,  w  którym  główne  role  odgrywali  wspaniali  tancerze,  a  zachwycona 

publiczność aktywnie brała udział w całym przedsięwzięciu.

Pierwszy  dzień  imprezy  to  wielkie  otwarcie  Festiwalu,  podczas  którego  zaprezentowano  „TOP10.FM”  - 

fantastyczne widowisko łączące w sobie wiele form tanecznych prezentowanych do utworów wykonywanych na żywo.  

Konwencja  przedstawienia  nawiązywała  do  audycji  radiowej  zawierającej  hity  muzyczne  ostatnich  lat.  Aranżacja,  

scenografia  i  wykorzystane  efekty  audiowizualne  przeniosły  widza  w  świat  największych  koncertów  muzycznych.  

Gwiazdą wieczoru była Hanna Szychowicz – finalistka programu You Can Dance.

 Podczas drugiego dnia „Dance Oscars 2016” o statuetkę Tanecznego Oscara rywalizowały zespoły taneczne oraz 

formacje tańca towarzyskiego – podziwialiśmy grupy hip-hopowe, tańca współczesnego, disco-dance i show-dance. W tej 

części Festiwalu wzięły również udział zespoły reprezentujące Kędzierzyn-Koźle, pozostawiając Tanecznego Oscara w 

naszym mieście oraz zajmując miejsca na podium w swoich kategoriach wiekowych. Zwieńczeniem tego punktu imprezy 

były  bezpłatne  warsztaty  z  Kryspinem  Hermańskim,  które  cieszyły  się  ogromnym  zainteresowaniem.  W  części  

wieczornej podziwialiśmy rywalizację par sportowego tańca towarzyskiego w kategoriach młodzieżowych.

Trzeci dzień Festiwalu to rywalizacja par w sportowym tańcu towarzyskim - zarówno tancerzy rozpoczynających 

swoją przygodę z tą piękną dyscypliną jak i  prawdziwych gwiazd wieczoru – par klasy mistrzowskiej międzynarodowej.  

Pary,  które  wzięły  udział  w  turnieju  przyjechały  do  nas  m.in.  Ukrainy,  Holandii,   Czech,  Warszawy,   Szczecina,  

Rzeszowa,  Poznania,  Zabrza,  Chorzowa,  Jeleniej  Góry,  Częstochowy,  Rybnika,  Mykanowa,  Opola,  Sosnowca, 

Tarnowskich Gór, Lublina, Tarnowa, Wrocławia, Wodzisławia Śląskiego, Bielsko-Białej, Pabianic, Zielonej Góry, Gliwic, 

Oławy, Bydgoszczy, Kłodzka. Nie zabrakło również reprezentantów naszego miasta, którzy olśniewająco zaprezentowali  

się  w  rywalizacji  zajmując  miejsca  medalowe.  Galę  wieczorną  poprowadziła  Iwona  Pavlović  wraz  z  Arkadiuszem 

Deierlingiem porywając  tancerzy,  sędziów i  publiczność  do  wspaniałej  zabawy.   Cały Festiwal  został  fantastycznie 

odebrany przez publiczność, uczestników oraz osoby zaangażowane w organizację i obsługę imprezy.

Za  udzielone  wsparcie,  objęcie  imprezy  Patronatem  Prezydenta  Miasta  oraz  cenne  uwagi  podczas  prac  

organizacyjnych ze strony Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Organizator składa serdeczne podziękowania.
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