Brněnské dětské baletky slavily obrovské úspěchy ve světové
soutěži Dance World Cup
Tisková zpráva: Brno 24. července 2015
Letošní ročník soutěže Dance World Cup, který se tentokrát konal v Rumunsku, úspěšně navštívili
také čeští reprezentanti. Taneční soutěž se uskutečnila v Bukurešti ve dnech 27. června až 3.
července 2015. Světové soutěže, která se každý rok koná v jiné zemi, se zúčastnilo i letos na tři a půl
tisíce tanečníků, kteří byli vybráni v národních kolech z celkového počtu osmnácti tisíc
zaregistrovaných účastníků.
Dance Word Cup je největší světovou amatérskou taneční soutěží pro děti a mládež. Předchozí
ročníky proběhly například v Anglii, Portugalsku, Itálii nebo v kanadském Vancouveru. Soutěží se
v různých tanečních žánrech od baletu, přes jazz a Showdance, hip hop a street dance, tap dance až
po moderní a současné tance, národní a folklórní tance a další. Mladí tanečníci se na toto finále
kvalifikují z národních soutěží a postupují po dosažení určitého bodového hodnocení, čímž je
garantována kvalita soutěžních tanečních čísel.
Kvalifikace pro Českou republiku se koná vždy v únoru v německém Selbu. V letošním roce se na
světové finále v Bukurešti kvalifikovaly dívky hned ze dvou brněnských baletních škol – SZUŠ Mgr.
Radmily Chmelové a Baletní školy Filiánek, a to celkem se třinácti tanci. Všechny vybrané dívky tvrdě
trénovaly pod dohledem výtečné taneční pedagožky Sylvy Mičánkové, která je na soutěž dokonale
připravila.
Letos dosáhly žákyně SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové naprosto mimořádných výsledků. Teprve
třináctiletá baletka Nela Polášková vyhrála dvě zlaté medaile za sólové tance Kitri (klasický balet) a
When you are gone (moderní tanec). Dětská skupina (10 - 13 let) získala bronzovou medaili za
skupinovou choreografii Námořníci v kategorii klasický balet. Juniorky (12 - 15 let) dosáhly na
vynikající 4. místo za skupinovou choreografii Overture v kategorii klasický balet a další výborná
umístění v ostatních kategoriích. Za zmínku stojí též umístění Baletní školy Filiánek, kterou
reprezentovaly děti v kategoriích mini (6 - 9 let) a dětský balet (10 - 13 let). Svoji premiéru na této
soutěži prožila např. talentovaná šestiletá Natálie Volková, která dosáhla skvělé 10. místo
v konkurenci starších dívek.
Poděkování patří paní učitelce Sylvě Mičánkové za skvělou přípravu dětí a nádherné choreografie,
Statutárnímu městu Brnu a úřadu městské části Brno-Bystrc za finanční podporu, a především
rodičům dětí za obětavost a výchovu děvčat k tanci.
Více informací o soutěži: www.dwcworld.com
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