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В следващите 4 месеца проект „Танцуваща София” ще обучава безплатно всички желаещи да се
движат и забавляват в ритъма на танца
В следващите 4 месеца софиянци и гости на столицата ще имат възможност да се обучават и
забавляват в новата платформа за танц и движение на открито в града „Танцуваща София”. С
безплатни уроци и тренировки по класически балет, виенски валс, фламенко и танго проектът
стартира тази събота, 11 юни 2016 г., в 10.00 ч. в парк „Военна академия“. Г-жа Малина Едрева,
Председател на Постоянната Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към
Столичен общински съвет откри събитието и поздрави участниците.
„Танцуваща София“ е платформа за танц и движение на открито в града, която ще се проведе в
осем летни съботи в периода 11 юни–10 септември и ще превърне осем емблематични градски
пространства в своеобразни танцови площадки. Програмата включва над 30 различни урока,
подходящи за всички възрасти, под професионалния инструктаж на преподаватели от 23 танцови и
спортни центрове в столицата.
Организатор на „Танцуваща София” е Фондация „Арт Линк“ (Derida Dance Center), а проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 и във връзка със „София Европейска столица на спорта 2018 г.“ Инициативата е подкрепена от Метрополитен ЕАД, SiteMedia
Consultancy, Изворна вода „Бачково”, ЕКОТОЙ, DEDRAX Printing House, ATIA Print, Фото-Корпус, Sofia
in Details.
Проектът ще приключи на 24-25 септември с танцов турнир, томбола с награди и публична
дискусия на теми, свързани със здравословния и активен начин на живот и адаптирането на
градски пространства за спортни дейности на открито. Резултатите от проекта ще бъдат обявени
на 8 октомври т.г. в Derida Dance Center (http://www.derida-dance.com/ [3]).
ПРОГРАМА
• 18.06.2016, 10:00 – 12:30 ч., Южен парк: Блус (soul swing), „Мама и бебе танцуват“, акробатичен
рокендрол за деца, суинг;
• 02.07.2016, 10:00 – 12:30 ч., Площад „Света Неделя“: Бачата, кизомба, афро-самба, салса;
• 16.07.2016, 10:00 – 12:30 ч., ОКИ Дом на културата „Искър“: Йога, пилатес, йогалатес, тай чи;
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• 30.07.2016, 10:00 – 12:30 ч., Панчаревско езеро: Аеробика, капоейра, кръгова тренировка, зумба;
• 13.08.2016, 10:00 – 12:30 ч., ОКИ Дом на културата „Красно село“ – Парк „Хиподрума“: Български
народни, ирландски, африкански, ориенталски танци;
• 27.08.2016, 10:00 – 12:30 ч., Бизнес парк София: Съвременен танц, Лимон, Греъм, контактна
импровизация;
• 10.09.2016, 10:00 – 12:30 ч., Подлез „Подуяне“: MTV dance, хип-хоп, рага, брейк.
Пълната програма на платформата „Dancing Sofia” можете да намерите на
https://www.facebook.com/DancingSofia. [4] За повече информация e-mail: dancingsofia2016@gmail.com
[5] .
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