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Slavik

Smajlík

závěrečná

Crystal Cup

Vašek

Archív novinek 2015
Seminář Slavik KRYKLYVYJ
21.12.2015

 dnes jsme byli čerpat inspiraci u jedoho z nejlepších tanečníků
světa
bylo to úžasné:)
na parketu tančilo 8 národností:) - Polsko, Česko, Slovensko,
Gruzie, Ukrajina, Rusko, Dánsko a Korea
foto zde >>>

sobotní soutěž v Ostravě
20.12.2015

 děkujeme za reprezentaci našeho studia všem našim párům
tentokrát opět Ostrava - Crystal Cup 2015
fotky najdete zde >>>

taneční soutěž O žlutého smajlíka 2015 - už za námi
12.12.2015

4. ročník úžasné taneční soutěže "O Žlutého Smajlíka 2015" již za
námi
děkujeme našemu fantastickému rodičovskému týmu!
děkujeme všem našim úžasným malým/velkým párům:)
děkujeme porotě, odbornému štábu, dýdžejům a skvělým
moderátorům
děkujeme Vám všem, kteří jste vážili za námi cestu do naší Ostravy
a přijeli jste soutěžit
závěrečná "standing ovation" stála za to:)
a těch 80 párů, které se z naší soutěže z pátku na sobotu odhlásilo
- co k tomu dodat - nepřejeme to žádným organizátorům...
historie aneb malé připomenutí
1. Smajlík z roku 2012 - 1.12.2012 - fotky najdete zde >>>
2. Smajlík z roku 2013 - 7.12.2013 - fotky najdete zde >>>
3. Smajlík z roku 2014 - 29.11.2014 - fotky najdete zde>>>
4. Smajlík (všechny fotky již zde:) - foto najdete zde >>>
 

Ohlasy >>>

Taneční kurzy - děkujeme
11.12.2015

 závěrečné už zase źa námi
děkujeme, že můžeme být s Vámi
děkujeme za krásnou kytici a milé dárky
děkujeme za nádherné vizitky
a těšíme se zase v lednu
makáme dál:)
fotky najdete zde >>>

slavíme 50.výročí SLUNEČNICE v Porubě
06.12.2015

 oslavili jsme 50. let Slunečnice v Porubě
pozvánka zde >>>

tančíme i v Anglii:)
06.12.2015

 přinášíme informace o úspěšném tanečním působení našeho
tanečníka Vaška, který vyhrál soutěž univerzitní ligy v Anglii
foto zde >>>

opět úspěšný taneční víkend - 5.12.2015
05.12.2015

 a dnes z Kroměřížského tanečního festivalu opět do Ostravy náruč
medailí a také vyšší třídu ve standardu "A" a v latině "C"
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http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Slavik-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Slavik-12/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Ostrava-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Ostrava-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/plakat-Smajlik-2015.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Smajlik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Smajlik2012/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Smajlik2013/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Smajlik2014/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Smajlik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceSmajlik.php?men=9
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/zaverecna-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/zaverecna-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/Slunecnice-09-12-15.jpg
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Vasek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Vasek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/index.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/nabidka.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/prihlaska_tancirna.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/co_nas_ceka.php
http://danceostrava.k2.cz/Loukov.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/tabor.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/archiv.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/smajlik.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/bazar/bazar.php
http://danceostrava.k2.cz/nabidka-sluzeb.php
http://danceostrava.k2.cz/reference.php?men=9
https://www.facebook.com/Tane%C4%8Dn%C3%AD-studio-Ostrava-300008340357668/?fref=ts
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/trenink-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/MCR-10T/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/Stenberk-8/fotogalerie.php
http://www.ostrava.cz/
https://poruba.ostrava.cz/cs
http://www.svc-korunka.cz/
http://danceostrava.k2.cz/index.php
http://danceostrava.k2.cz/tanec_deti.php?men=2
http://danceostrava.k2.cz/tanec_dospeli.php?men=3
http://danceostrava.k2.cz/o_nas.php?men=4
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie21.php?men=5
http://danceostrava.k2.cz/partneri.php
http://danceostrava.k2.cz/kontakt.php?men=7
http://danceostrava.k2.cz/o_nas_en.php?men=8
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Těšín

Cirkus 2015

Kroměříž

Mikuláš

senioři

Nezamyslice

Rapotín

Hradiště

Přípravka

Praha

blahopřání Andulce a Robovi, Vendulce a Petrovi, Matýskovi a
Barušce, Lucince a Vítkovi
fotky najdete zde >>>

Mikulášský týden už za námi:)
26.11.2015

 Mikuláškové a Andílci nadělovali ve Studiu celý týden
a slíbíli, že za rok přijdou zase:)
fotky najdete zde >>>

Taneční studio tančilo pro porubské seniory
25.11.2015

Dívky a taneční páry vystoupily 1.12.2015 pro porubské babičky a
dědečky

a odcházeli s velikým potleskem

fotky najdete zde >>>

sobotní taneční soutěž v Těšíně (21.11.)
21.11.2015

 z dnešní soutěže Vám do Ostravy naše taneční páry přivážejí 
náruč zlatých a stříbrných medailí
jsme pyšní na:
Petra a Vendy-zlato-Junior I-D-LA, zlato-Jun II-D-ST, zlato Jun II-D-
LA
Matěje a Barušku-stříbro-Děti-II-E, zlato Jun I-E
Matěje a Emičku-stříbro Jun I-E, zlato Jun II-E
Vítka a Lucinku-zlato-Děti II-E
Roba a Andulku- zlato Dospělí-B-ST, zlato Dospělí-B-LA a nová třída "A" ve studiu
Romika a Aničku - na prvních soutěžích 2x semifinále
blahopřejeméééééééééé
fotky najdete zde >>>

úspěšný taneční víkend
09.11.2015

 z Taneční ligy finále ve standardu - blahopřejeme
z Nezamyslic do Ostravy zlato a stříbro:)
blahopřejeme:)
fotky zde >>>

stříbrný víkend:)
01.11.2015

 ze sobotní soutěže v Rapotíně Vám naše páry přivážejí 4x stříbro:)
blahopřání Sašce a Kubíkovi, Vendulce a Petrovi
foto zde >>>

Bílá holubice - Cirkus 2015
30.10.2015

 zažili jsme představení CIRKUS Bílé Holubice a doporučujeme
všem malým i velkým divákům
neskutečný zážitek, legrace a úsměvy
termíny představení sledujte na www ostravských divadel
přijdte podpořit doboru věc a taky naši tanečnici Klárku a naši
lektorku Martinku, které  v tomto úžasném představení tančí
Fotky najdete zde >>>
Představení Cirkus v podání Bílé holubice dokazuje, že člověk umí zvítězit nad každým
handicapem

opět úspěšný víkend
24.10.2015

 z Uherského Hradiště přivážíme dvě zlaté medaile, pohár
starosty města a hlavní cenu architekta města za nejúspěšnější pár
v kombinaci
blahopřejeme  smiley
foto najdete zde >>>

naše nejmenší taneční děti
19.10.2015

 představujeme Vám naše nové nejmenší taneční děti z přípravky:)
mají za sebou teprve dva tréninky:)
a baví je to - jupííííííí
fotky najdete zde >>>

opět úspěšný taneční víkend za námi:)
18.10.2015

 další vyšší třída ve studiu:)
aneb blahopřání Elišce a Vladkovi k získání třídy "C" v latině
blahopřání za 4 finále - 3x1. místo + 1x3. místo Robovi a Andulce
fotky zde >>>

Taneční víkend - Blansko
11.10.2015

 opět úspěšný víkend pro naše páry a blahopřání Vendulce a
Peťkovi a Andulce a Robovi za finále a za medaile

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Kromeriz-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Kromeriz-12/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Mikulas/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Mikulas/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/seniori-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/seniori-12/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Tesin-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Tesin-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/nezamyslice-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/nezamyslice-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Rapotin-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Rapotin-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/holubice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/holubice/fotogalerie.php
http://www.ostravan.cz/24748/predstaveni-cirkus-v-podani-bile-holubice-dokazuje-ze-clovek-umi-zvitezit-nad-kazdym-handicapem/
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Hradiste-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Hradiste-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Pripravka-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Pripravka-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Praha-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Praha-10/fotogalerie.php


25.09.21 18:13 Taneční studio Ostrava

danceostrava.k2.cz/archiv2015.php 3/8

Otrokovice

Blansko 10

družstva

vlastička

Kája

Kroužkobraní

camp

smiley
fotky najdete zde >>>

Dance studio Ostrava - máme stříbro:)
10.10.2015

v rámci Czech Dance Open Ostrava 2015
se uskutečnilo vyhlášení výsledků
Moravskoslezké taneční ligy
Dance Studio Ostrava již třetí rok po sobě
mezi nejlepšími 3 kluby v MS kraji
dnes předáno ocenění za krásné 2.místo
spolu s finanční odměnou
děkujeme všem rodičům, kteří neúnavně vozí své děti na  taneční soutěže)
děkujeme všem párům za to, že vzorně reprezentují naše Studio
děkujeme trenérům za trpělivou práci
můžeme být a jsme na sebe PYŠNÍ smiley
TV záznam z Czech Dance Open Ostrava 2015 s vyhlašováním výsledků ligy MS kraje najdete
zde >>>
 
Ohlasy >>>

TANEČNÍ kostýmy - second hand:)
02.10.2015

už jste navštívili náš bazárek tanečního oblečení?
najdete zde taneční kostýmy pro nadcházející taneční sezonu pro děti,
juniory, mládež, dospělé, PRO-M
vše viz bazárek tanečního oblečení
a kontaktujte nás hned:)
zkoušku domluvíme dle Vašich časových možností

BLAHOPŘÁNÍ
28.09.2015

 velké blahopřání posíláme Elišce a Vladkovi
dnes hájili barvy Studia i barvy ČR na mezinárodní soutěži v
Rakousku
a výsledky stojí za to:
Senior 1 LATINA - 2. místo, Senior 2 LATINA - 1. místo, Senior 2
STANDARD - 6. místo
blahopřejemééééééééééééééééééééé

Taneční víkend a Mistrovství České republiky v tanečních družstvech-za námi
14.09.2015

 naše páry po první poprázdninové taneční soutěži přivážejí z
Otrokovic do Ostravy medailovou smršť:)
BLAHOPŘEJEME
a jsme pyšní na to, že naše latinské družstvo přiváží z titulární
taneční soutěže Mistrovství ČR 2015 družstev semifinále
 děkujeme za reprezentaci Danovi a Kačce, Kubovi a Terce,
Markovi a Barušce, Robovi a Andy
děkujeme za Vaši podporu
Fotky z Otrokovic najdete zde >>>
Fotky z družstev najdete zde >>>

Vlastička 2015
04.09.2015

 zdravé taneční jádro dnes slavilo úspěšný titul naší nejchytřejší
Vlastičky:)
k úplné dokonalosti nám však všem chybělo mýdlo značky Fa:)
těšíme se na další ročník "Vlastičky II"
fotky najdete zde >>>

přejeme Kájovi
02.09.2015

 vše nejlepší k narozeninám našemu trenérovi Kájovi
lektoři a tanečníci Studia
a taky jsme dnes pořádně slavili:)
fotky najdete zde >>>

Kroužkobraní - už za námi
31.08.2015

 děkujeme, že jste za námi přišli k našemu stánku:)
nebylo Vás málo:)
poděkování patří také našim vystupujícím SImaristkám:)
fotky najdete zde >>>

předsezónní taneční CAMP v Ostravě-už jsme skončili:)
09.08.2015

 kondiční, taneční, pohybový CAMP zaměřený na soutěžní
společenský tanec už za námi
přežili jsme i dnešní šílenou dlouhoooooou noc
těšíme se na příště:)
fotky najdete zde >>>

letní taneční soustředění Loukov 2015-už za námi:(
23.06.2015

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Blansko-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Blansko-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/ligaMSD-2015.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10171877043-tanec/415232401106002-czech-dance-open-ostrava-2015
http://www.dance-ostrava.cz/referenceLiga3.php
http://danceostrava.k2.cz/bazar/bazar.php
http://danceostrava.k2.cz/bazar/bazar.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Otrokovice-9/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/MCR-druzstva/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Otrokovice-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/MCR-druzstva/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/vlasticka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/vlasticka/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/naroz-Kaja/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/naroz-Kaja/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/krouzky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/krouzky/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Camp-8/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Camp-8/fotogalerie.php
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Loukov

Dívka roku

akademie

po akad

garden

MMFest

Třinec

 děkujeme všem za úžasný první letní Loukov 2015
fotky z 1. turnusu zde >>>
děkujeme všem za super makací a vnímavý druhý letní Loukov 2015
fotky z 2. turnusu najdete zde >>>
děkujeme, že jste byli spolu s námi na našich oslavách
a těšíme se už teď na další společné chvíle prožité v Loukově
Váš tým

Další B třída ve studiu :-)
22.06.2015

 Hedi a Fredy přivezli stříbrné medaile z Trutnova a zároveň získali
třídu B ve standartu
Blahopřejeme !!!

loučili jsme se s maturanty - vysokoškoláky
15.06.2015

 v pátek jsme se loučili  s našimi milými maturanty
děkujeme Jolči za azyl
přejeme hodně štěstí v další životní a studijní cestě
fotky najdete zde >>>

tančili jsme na MMFestu
14.06.2015

 naši zkušení tanečníci tančili na 4. ročníku MMFestu v Hradci
Králové
skvěle zvládli taneční styly 80. let:)
RETRO fotky zde >>>

slib z AKADEMIE SPLNĚN:)
01.06.2015

 oslavujeme spolu s Kubíkem a Saškou další vyšší třídu ve studiu:)
aneb velké blahopřání k získání třídy "B" v latině
fotky najdete zde >>>
děkujeme za reprezentaci studia

Dívka roku 2015
17.05.2015

 blahopřejeme Aničce a Barušce k účasti na celostátním finálke
Dívka roku 2015
nádherná soutěž, skvělý tým, neskutečné zážitky, prima parta
pokud se i další dívky ze studia chtějí účastnit této celostátní
soutěže pro dívky 13-15 let, víme jak na to:)
Anička je po Lence Tvrzové a a Vandě Chaloupkové  již třetí
úspěšná dívka ze studia, které se podařilo probojovat se až do celostátního finále 
fotky najdete zde >>>

Soutěž v Třinci
17.05.2015

 a opět zlaté a stříbrné medaile a finálové umístění pro páry Dance
studia Ostrava

fotky z tanečních soutěží
07.05.2015

přinášíme moc pěkné fotky naší maminky
Katky z posledních soutěží v Osrtavě a
Kroměříži
fotky najdete zde >>>

Výroční taneční AKADEMIE - už zase za
námi:(
02.05.2015

 Děkujeme, že jsme náš taneční svátek mohli prožít spolu s Vámi
děkujeme všem malým i velkým tanečníkům, začátečníkům i
profesionálům
děkujeme opět úžasnému a neúnavnému publiku, které nás
dovedlo k super výkonům
a těšíme se, doufáme, zase zase za rok
děkujeme moc a moc:)
 
 profesionální DVD - objednávky zde >>>, objednávky prosíme do
pátku 29.5.
ukázky fotek pana Motana a pana Palidera najdete zde >>>
fotky z tréninku po akademii najdete zde >>>
 

Ohlasy na letošní akademii 2015 >>>
Fotky Ing. Pavla Motana a informace k objednání najdete zde >>>
pan Palider se nám zatím bohužel neozval:(

opět taneční víkend:)
25.04.2015

 blahopřejeme Danovi a Kačce k semifinále v obou kategoriích
tanců dnes v Praze

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Loukov-7-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Loukov-7-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Loukov-8-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/garden-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/garden-6/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/MMFest-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/MMFest-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Benesov-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Benesov-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Divka-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Divka-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Trinec-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/hobby/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/hobby/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Akademie/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/akademie-trenink/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/objednavkaDVD.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/akademie-trenink/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/referenceAkademie15.php
http://www.dance-ostrava.cz/foto-PavelMotan.html
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Blansko

závěr

Ostrava

Sergiu

Silonky

open

Hlučín

Spytihněv

hobíci

blahopřejeme zejména všem našim hobíčkům za umístění, medaile
a diplomy, fotky najdete zde >>>
v sobotuj sme tančili s úřadujícími Mistry Evropy Dorotko u a Sergiu
 fotky najdete zde >>>

pozdravy ze světa :)
20.04.2015

úpěšná tanečnice
Dominika Bergmannová
zdraví Studio a všechny
Loukováky
jsme rádi, že
propaguje kvalitní
tancování v zahraničí a
přejeme hodně dalších
úspěchů:)

vše nejlepšíííííííííííííííííííííí
15.04.2015

 blahopřání všeho hezkého, zdravého, sluníčkového a láskyplného
našim úžasným dvojčátkům k 18.tým narozeninám:)
fotky najdete zde >>>

Dny otevřených dveří -už za námi
14.04.2015

 Děkujeme všem za velkou účast, potlesk a společné sdílení
fotky najdete zde >>>

Ohlasy:

bylo to moc krásné se podívat do lekce. Byla jsem překvapená,
kolik se toho syn naučil.
V jistých chvílích jsem měla slzy v očích.
Jste úžasní, co vše dokážete děti naučit.
Za to Vám všem lektorům moc a moc děkuji.
Máte můj obdiv a syn Vás moc zbožňuje.

opět úspěšný taneční víkend
12.04.2015

  další třída "A"ve studiu aneb Baruška a Marek "A" v latině jupííííí a
velké blahopřání
a dnešní vítězství Kubíka a Sašky a vyšší třída "B" ve standardu
jupíííí a velké blahopřání
blahopřání Marušce a Adamovi - stříbro - jupííííí
blahopřání Hedvice a Mirkovi - zlato - jupííí
 blahopřání Peťkovi a Vendulce - 2x zlato - jupíííí
blahopřání ostatním hobíčkům za finále jupííííííí
jsme rádi, že se nám daří vychovávat skvělé mladé nadějné
taneční páry
fotky z Blanska najdete zde >>>
fotky z Hlučína najdete zde >>>

závěrečná ve fotkách Boba:)
08.04.2015

před týdnem jsme si spolu užívali aprílovou závěrečnou
pár fotek našeho milého kurzisty Boba najdete zde >>>

Další třída A ve studiu
06.04.2015

 v neděli naše páry reprezentovaly studio na soutěži ve Spytihněvi
dovezli medaile a finále
Vašek s Pájou získali třídu A v latině
Gratulujeme! smiley
fotky najdete zde >>>

vystoupení hobíčků:)
06.04.2015

 v pátek naše malé páry ukazovaly velkým dospělákům, jak se
tančí:)
aneb fotky najdete zde >>>

Závěrečná tanečních kurzů - už za námi:(
01.04.2015

 děkujeme všem za nádhernou atmosféru
děkujeme za nádherné kytice a dárečky (mňau:)
těšíme se příští týden na soustředění v Loukově
a těšíme se samozřejmě na podzimní kurzy s Vámi:)
fotky ze závěrečné najdete zde >>>
 
Ohlasy >>>

Dívka roku 2015 - jen a jen tanečnice:)
29.03.2015

 v sobotu jsme byli svědky moravského finále soutěže Dívka roku
2015

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Ostrava-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Ostrava-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/sergiu/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/sergiu/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Dominika/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/naroz-Silonky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/naroz-Silonky/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Opendny/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Opendny/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Blansko-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Hlucin-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Blansko-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Hlucin-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/zaver-4/fotogalerie.php#bob
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/zaver-4/fotogalerie.php#bob
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Spytihnev-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Spytihnev-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/vystoupeni-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/vystoupeni-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/zaver-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/zaver-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecni.php
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miss

Přáslavice

10t

latina

Slavik

oslava MČR

posilování

všb

taneční

první tři místa obsadily a postupují do celostátního finále
tanečnice společenského tance:)
blahopřejeme Barušce z Kroměříže, Elišce z Hlučína a Aničce z
Ostravy:) a samozřejmě všem zúčastněým
jsme rádi, že po finlalistkách předchozích ročníků Lence Tvrzové a
Vandě Chaloupkové (samozřejmě v minulosti tančících za Dance
studio), má studio opět své želízko v ohni v Aničce Bankové
držíme palce 16.5.2015 v Jičíně
fotky najdete zde >>>

soutěže o víkendu a další třída A:)
29.03.2015

 o víkendu naše páry tančili na soutěžích po celé republice
jsem rádi, že přivážejí do Ostravy finále i první místa:)
a máme další "A" - velká gratulace Barušce a Markovi
blahopřejeme
fotky z Přáslavic najdete zde >>>
fotky z Pardubic najdete zde >>>

úžasný taneční seminář - za námi:)
26.03.2015

 ve středu jsme přijeli nabiti z úžasného tanečního semináře s
několikanásobným Mistrem světa panem Slavikem Kryklyvijem
těšíme se na další setkání a obohacení
fotky najdete zde >>>

poděkování finalistům
16.03.2015

 dnes jsme opět makali, ale také blahopřáli a užívali si s našimi
milými finalisty Dankem a Kačkou
fotky najdete zde >>>

Mistrovství ČR v 10-ti tancích - BRNO-už za námi
11.03.2015

 v sobotu 14.3.2015 proběhlo poslední ze 3  Mistrovství ČR pro rok
2015
a máme FINALISTU:)
obrovské gratulace Dankovi a Kačce za suoer výkony a finále
BOMBA, jeli na MAXA:)
Danek a Kačka, Danek a Kačka, Danek a Kačka....
velké poděkování patří rodičům
a největší super fandícímu týmu
a samozřejmě blahopřání Kubíčkovi a Sašence za účast a sesbírané bodíky
bylo to to s Vámi naprosto úúúúúúúúúúúžasnéééééé
fotky najdete zde >>>

1. místo na soutěži v Šumperku
10.03.2015

 Kubík se Sašenkou získali zlato na soutěži v Šumperku
Gratulujeme

Mistrovství republiky LATINA-už za námi
25.02.2015

 blahopřejeme všem finalistům,
semifinalistům, čtvrtfinalistům a všem
účastníkům celého latinského mistrovství
atmosféra byla fakt super, Lucerna
nádherná
blahopřejeme Kačce a Dankovi:)
jupíííííííííííí
fotky najdete zde >>>

makání s Kamčou
20.02.2015

 přežili jsme:)
i HEAT i Kruháček:)
těšíme se na další :)
fotky najdete zde >>>

Valentýnský víkend
15.02.2015

 v sobotu se vystupovalo a tančilo a vystupovalo:)
fotky z Valentýnského plesu na VŠB najdete zde>>>

pohodové taneční:)
13.02.2015

 ve čtvrtek sme tančili, slavili,
seznamovali se :)
fotky najdete zde >>>

Jarní Loukov pro dospěláky z tanečních
kurzů - už za námi:(
10.02.2015

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/miss/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/miss/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Praslavice-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Praslavice-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Pardubice-3/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/Slavik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/Slavik/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/MCR-po/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/MCR-po/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/MCR-10T/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/MCR-10T/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/MCR-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/MCR-lat/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/kami-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/kami-1/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/ples-vsb/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/ples-vsb/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/tanencni-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/tanencni-2/fotogalerie.php
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Loukov 4

Loukov1

Ples

MČR - stt

 děkujeme za nádherné, intenzivní a naplněné 3 loukovské dny s
Vámi všemi dospěláky
"tanec je super, jen mi ho kazí hudba a partnerka:)", "trochu méně
tlaku prosím", "Herodes" a pod..
těšíme se opět na taneční podzim
pát fotek najdete zde >>>
 
Ohlasy >>>

Loukov 2015- DĚKUJEME:)
07.02.2015

 tradiční úžasné nabíjející předmistrovské taneční soustředění už
za námi...
děkujeme Vám, že jste byli s námi
bylo to inspirující, emotivní, makací, nabíjející, láskyplné, prostě
loukovské a naše:)
fotky  najdete zde >>>
 

Ohlasy >>>

Mistrovství ČR ve STANDARDU - již za námi
23.01.2015

 v sobotu 24.1. jsme drželi palce na Mistrovství ČR ve ST
tanečníkům od malých po velké, ale nejvíce  našim Danovi a Kačce
skončili těsně před branami semifináíle
tančili SKVĚLE a my moc blahopřejeme!!!
fotky najdete zde >>>

PLESY, PLESY, PLESY
09.01.2015

 nabízíme Vám (a Vašim známým) taneční vystoupení (společná
předtančení a choreografie a vystoupení tanečních párů ve
standardních tancích a v latině - různé věkové kategorie) na Vašich
úžasných plesech a společenských akcích
neváhejte nás kontaktovat na 603872168 nebo na
info@danceostrava.cz
tanečníky spolu s hudbou, kostýmy a povídáním pro moderátora Vám přivezeme kamkoliv a
kdykoliv:D
jsme spolehliví, profesionální, usměvaví:)
 
Ohlasy:

Dobrý den,
 Děkuji za skvěle odvedenou práci.

vaše vystoupení se nám moc líbilo a jsme rádi, že jste i vy na  našem plese byli
spokojení.
Mějte se krásně a ať se Vám daří!

Markovy narozeniny
07.01.2015

Marek v pondělí na tréninku oslavil své narozeniny
Gratulujeme :-)

PRIO píše o Smajlíkovi
05.01.2015

PF 2015 - Elis Mrázová & Dalibor Mráz
04.01.2015

PF 2015
02.01.2015

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/loukov-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/loukov-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecni.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/loukov-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/loukov-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#mistr2015
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/MCT-stt/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/MCT-stt/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie15/CLARION-1/fotogalerie.php
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Archív 2019 >>>

Archív 2018 >>>

Archív 2017 >>>

Archív 2016 >>>

Archív 2015 >>>

Archív 2014 >>>

Archív 2013 >>>

Archív 2012 >>>

Archív 2011 >>>

Archív 2010 >>>

Archív 2009 >>>

Archív 2008 >>>

http://danceostrava.k2.cz/archiv2019.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2017.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2016.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2015.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2014.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2013.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2012.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2011.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2010.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2009.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2008.php

