
                                PIKNIK  KROWODERSKI

W ramach XIII edycji pikniku, który odbędzie się 25.05.2019r, chcielibyśmy
zaproponować Państwu wspólną zabawę, integrację i naukę, za pośrednictwem
najbardziej uniwersalnego języka świata, jakim jest taniec.
Hasłem tegorocznej imprezy, organizowanej przez Radę Dzielnicy V oraz
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, będzie zatem „Roztańczona 
Krowodrza”.
Piknik rozpocznie o godz.12.30 „Orkiestra Staromiejska”, muzycznym przemarszem 
przez Park Jordana, zakończonym koncertem na scenie usytuowanej na terenie
MDK-DH .
Celem organizatorów jest przybliżenie Państwu, w barwnej pigułce, całej gamy
i bogactwa zarówno naszych tańców ludowych – w tej części zaprezentuje się 
żywiołowy zespół rodzimych górali - „Krzesany”, jak i tańców etnicznych z całego 
świata.
Będzie więc gorąca salsa, zyskujący coraz większą popularność WestCoastSwing,
tańce izraelskie, taniec towarzyski oraz zmysłowe tango argentyńskie.

W pierwszej części pikniku wystąpi uzdolniona młodzież ze Szkoły
Podstawowej nr 5 w programie taneczno-gimnastycznym.
Z kolei podopieczne Pani Jolanty Wojciechowskiej- „Małe Cheerleaderki” 
zaprezentują się w układzie disco.
Zespół powstał w 2014r przy sekcji Tańca Towarzyskiego
w Młodzieżowym Domu Kultury „Domu Harcerza” a jego uczestnikami są dzieci
w wieku 4 – 10 lat.
Następnie swój program zaprezentuje „Teatr Tańca Dzieci Krakowa” oraz para:
Maja Kalisz i Jurek Godawski ze stowarzyszenia „Tęcza”.

Miłym urozmaiceniem w tym roztańczonym korowodzie będą występy 
laureatów konkursu „Singing Kids” oraz pokazy członków Klubu Karate 
Tradycyjnego DoJo.
„Singing Kids” to konkurs piosenki anglojęzycznej adresowany do uczniów 
krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Pierwsza edycja miała miejsce w 2009r. Impreza wciąż się rozwija i zyskuje coraz 
większą rangę, między innymi dzięki wsparciu Rady Dzielnicy V oraz współpracy
z British Council, który był sponsorem nagrody głównej – kursu językowego dla 
zdobywcy Grand Prix 2018.

Od godziny 16.00 scenę przejmą we władanie profesjonalni tancerze, 
reprezentujący bogatą gamę różnych nurtów tanecznych.
W tej części pikniku chcielibyśmy zachęcić Państwa do aktywnego uczestnictwa
w zabawie.
Rozpoczniemy od niezwykle ciekawego pokazu tańców izraelskich w wykonaniu 
Grupy Kachol, w trakcie którego organizatorzy przewidzieli warsztaty dla wszystkich
zainteresowanych.
Następnie scenę rozgrzeje gorąca salsa. Do tego tańca chyba nikogo nie trzeba będzie
specjalnie zachęcać.



Między godz.17.00 a 18.00 czeka na Państwa prawdziwa uczta taneczna:
Belly Dance zaprezentuje aktualna mistrzyni Ukrainy – Danuta Jasińska,
w przepiękny świat tanga i walca angielskiego zabierze nas para kadry Polski PTT -
Tomasz Jaworek i Anna Tarnawska-Jaworek, a para ze szkoły tańca U2 Dance 
przybliży coraz popularniejszy West Coast Swing.
Zwieńczeniem programu będzie Disco Fox – show finalistów Mistrzostw
Europy 2019 – Dominik Kądziołka – Kinga Baran.
Z ogromną przyjemnością wystąpi również przed Państwem Formacja Taneczna CeA
(seniorzy 60+) w choreografii przygotowanej przez Cor et Animus – Fundację 
prowadzącą zajęcia taneczne dla seniorów i dorosłych.
Po pokazach odbędą się warsztaty „tańca użytkowego dla każdego” więc warto 
będzie zaopatrzyć się w wygodne buty.

Po tak sporej dawce tańca współczesnego zabierzemy uczestników pikniku
w podróż sentymentalną do XIX wieku.
Dokona tego, w mistrzowski sposób, Balet Cracovia Danza w spektaklu 
prezentującym taniec Salonu Krakowskiego do muzyki Stanisława Moniuszki.
Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Baletu jest Pani Romana Maciuk-Agnel – 
tancerka i choreograf, specjalizująca się w tańcach historycznych oraz 
charakterystycznych.
Balet Dworski Cracovia Danza jest Miejską Instytucją Kultury, jedyną tego typu
w Polsce i może się poszczycić wieloma znaczącymi sukcesami artystycznymi
i organizacyjnymi oraz osiągnięciami w popularyzacji kultury i edukacji artystycznej.
Od 2000 roku Cracovia Danza organizuje w Krakowie Festiwal Tańców Dworskich, 
który przyciąga nad Wisłę mistrzów tańca z całego świata.
Bogactwem spektakli Baletu są wspaniałe choreografie, komponowane w różnych 
stylach i technikach, często odtwarzane z dawnych traktatów, kunsztowne kostiumy,
a także doskonała muzyka.
Po spektaklu tancerze Baletu poprowadzą warsztaty z Kadryla.

Wieczorem scenę, i specjalnie przygotowaną do tego celu podłogę, zmienimy 
dla Państwa w lokalne Buenos Aires .
Scenę obejmie w posiadanie Trio Grzegorza Frankowskiego, które zaprezentuje 
projekt Tango Show. Jest to projekt oparty na klasycznym trio tanga: bandoneonie, 
fortepianie i kontrabasie. Lider zespołu Grzegorz Frankowski to kontrabasista przez 
ponad 20 lat aktywnie promujący ten gatunek w Polsce, prekursor tango nuevo
w naszym kraju. W zespole grają również: Jacek Bylica na fortepianie, członek 
legendarnej grupy Ewy Demarczyk oraz Edgaro Otero Salvador – argentyński 
bandeonista i aranżer. W programie znajdą się najbardziej znane i popularne 
argentyńskie tanga klasyczne, stare i nowe tanga polskie oraz wybrane utwory
Astora Piazzolli. Wspaniałe, nowe interpretacje tang polskich zaprezentuje gwiazda 
piosenki aktorskiej Katarzyna Jamróz.
Znakomitą ilustracją taneczną do muzyki granej przez Trio, będzie pokaz tanga 
argentyńskiego w wykonaniu Agnieszki Stach i Tymoteusza Ley. Para ta prowadzi 
warsztaty tego fascynującego tańca w wielu krajach Europy i świata, a od ponad
10 lat własną szkołę tańca „Tango Nuevo” w Krakowie.



Ideą prezentowanego projektu jest powrót do źródeł tanga, gdzie muzyka i taniec 
były nierozerwalnie związane i wzajemnie się inspirowały i stąd zrodził się pomysł 
aby pary tańczące w Krakowie tango argentyńskie, podczas trwania koncertu 
zatańczyły wspólnie, przenosząc nas w klimat „Boskiego Buenos”...

Równolegle z występami tanecznymi przygotowaliśmy dla Państwa również 
inne atrakcje. Dla najmłodszych będzie to z pewnością zabawa w dmuchanym 
zamku. Starsi uczestnicy pikniku mogą skorzystać z oferty licznych stanowisk 
partnerów naszej imprezy: Policji, Straży Miejskiej, Biblioteki Kraków, Klubu Paleta,
Szkoły języka angielskiego Helen Doren, firmy wydającej przewodniki po Krakowie 
w języku angielskim - „InYourPocket”. Dla chętnych będą też organizowane zajęcia 
fotograficzne, plastyczne oraz rozgrywki szachowe.

Na półmetku pikniku, około godz. 16.00 , dzięki partnerom wspierającym,
rozlosujemy cenne nagrody:
- rejsy po Wiśle statkiem Sobieski oraz romantyczną kolację dla dwojga, ufundowane
  przez Firmę „STER”,
- bony na obuwie marki Akces Dance – producenta obuwia tanecznego
   i okazjonalnego,
- kursy i zajęcia z tańca towarzyskiego organizowane przez Szkołę Tańca
   A. S. Smoroń,
- kursy tańca discofox i west coast swing w Szkole Tańca U2 Dance,
- zajęcia taneczna dla seniorów prowadzone przez Fundację Cor et Animus,
- słodycze ufundowane przez Delikatesy „Kocyk”.

Serdecznie zapraszamy na wielkie rodzinne święto 25.05.2019.
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