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Archív novinek 2019
20 let Tanečního studia - Koktejl
31.12.2019

 

další dárek pro Taneční studio - dnešní dopolední vysílání
Českého rozhlasu
zde záznam pro ty, kteří nemohli být dopoledne s námi a
chtějí si záznam poslechnout:)
děkujeme Českému rozhlasu za tuto krásnou příležitost:)

  
Ohlasy >>>

 
20 let Tanečního studia - reportáž televize Fabex
31.12.2019

Reportáž TV Fabex můžete shlédnout zde >>>

 
Reportáž TV FABEX z 20. výroční akademie
31.12.2019

 
Vzpomínky na 20. výroční Akademii
31.12.2019

rok se pomalu chýílí ke konci a s ním naše celoroční akce, výstavy, natáčení a oslavy:)
děkujeme Vám všem za Vaši podporu a chuť s námi stále tančit:)
Vaše Taneční studio Ostrava

 

Novinky

Nabídka vystoupení

Tančírna

Co nás čeká

Taneční soustředění
    Loukov

Příměstský taneční
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Archív novinek

Taneční soutěž     
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Bazárek tanečního
    oblečení

Další zboží a služby

Reference a ohlasy

tréninky po pauze

MČR 10 tanců

Soutěž ve Štenberku

Koktejl 21.1.2Koktejl 21.1.2……

20. Výroční akademie Tanečního studia Ostrava20. Výroční akademie Tanečního studia Ostrava
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http://danceostrava.k2.cz/referenceKoktejl.php
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/20-let-tanecniho-studia-ostrava.html
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/
https://www.youtube.com/watch?v=nukGCBaPFtk
https://www.youtube.com/watch?v=ZKmH7CMT78c
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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Vánoce

Crystal

Clarion

 
PODĚKOVÁNÍ
31.12.2019

 děkujeme Vám všem, že jsme spolu mohli prožít nádherný
neopakovatelný nabitý "kulatý" jubilejní 20 rok Tanečního studia:)
děkujeme Vám všem, že stále tančíte s námi, nebo že "jste" stále s
námi:)
děkujeme také za poslední taneční týden v tomto roce, za vánoční
náladu na lekcích a za milá setkání s Vámi všemi:)
jsme rádi, že jste si na nás udělali čas:)
přejeme Vám nádherný vánoční čas
A TĚŠÍME SE - 6. 1. 2020 opět "na značkách":)
fotky najdete zde >>>

 
Poslední letošní dárek ke 20-ti nám Studia aneb NAŠE CESTA
31.12.2019

Video najdete zde >>>
Děkujeme heart

 
PF 2020
19.12.2019

 
Taneční víkend
13.12.2019

 Ostrava DK - Crystal Cup a SUPERLIGA dospělých
Roman a Anička STL-STT: 4/26
Roman a Anička STL-LAT: 12/36
foto najdete zde >>>

 
Region pro sebe 2019
04.12.2019

 dvacetleté Taneční studio tančilo na prestižní akci - 20. výročním
plese MS regionu
děkujeme našim účinkujícím tanečnicím
fotky najdete zde >>>

 
taneční víkend
29.11.2019

 sobota 30.11. - víkendová smršť v Kroměříži
Taneční liga Mládež STT Kuba a Saška 5/13 - finále:)

Taneční studio OstravaTaneční studio Ostrava

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/vanoce/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/vanoce/fotogalerie.php
https://www.facebook.com/watch/?v=674701929704079
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/PF2020.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/crystal-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/crystal-12/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/clarion-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/clarion-12/fotogalerie.php
https://www.youtube.com/watch?v=abAf6zNopg8
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Kroměříž

Austria Open 2019

TL Mládež LAT Kuba 13/19, Petr 14/19
Dospělí A STT Kuba 6/17 - finále:)
Dospělí A LAT Kuba 4/21 - finále:)
TL Dospělí STT Roman a Anička 1/18 - finále a zlato:)
TL Dospělí LAT Roman 6/25 - finále:)
neděle 1.12. - Maribor
World Open STT Roman a Anička - 27/67 a další body do světového ranklistu
blahopřejeme:)
fotky najdete zde >>>

 
soutěžní víkend
23.11.2019

sobota 23.11. Kopřivnice
Kuba a Saška na soutěži STT a LAT:)
Dospělí A standard - 5/16
Dospělí A latina - 8/27
sobota 23.11. Vídeň
Roman a Monča Dospělí A STT Sen3 - 1. místo
blahopřejeme.)

 
soutěžní víkend 16-17.11.
15.11.2019

 sobota 16.11.
Kuba a Saška - Taneční liga mládeže STT a LAT - Slaný
TL mládež STT - 14-15/26
TL mládež LAT - 11/24
Roman a Andy - Austria Open 2019 - WO STT Dospělí - 41/78
děkujeme za repre a blahopřejeme:)
fotky z Austria Open najdete zde >>>
neděle 17.11.
Petr a Vendy - Vídeň Open LAT youth - 68/71

 
soutěžní víkend 9-10.11.
09.11.2019

Hodonín a Grand Prix
Kuba a Saška Dospělí BAM 2/6
Kuba a Saška Dosěplí BAM 3/5
blahopřejeme:)

 
50. mezinárodní taneční festival a MČR senioři
01.11.2019

víkend 2-3.11.2019
3.11. Ústí nad Labem MČR senioři
Roman a Monča Sen STT-III finále a 6 místo:) - 6/19
Petr a Danuška Sen STT-IV finále a 5. místo:) - 5/6
děkujeme moc oběma párům za REPREZENTACI
3.11. Ústí nad Labem International Open
Roman a Andy - Dospělí STT - 18/43
blahopřejeme:)
3.11. Vyškov
Kryštof a Lucka - Dospělí B LAT 1. místo a zlato a vyšší třída "A" - 1/7
Kryštof a Lucka - Mládež B LAT 3. místo a bronz - 3/10
moc blahopřejeme:)

 
Sestra roku 2019
31.10.2019

Sestřih ze slavnostního galavečera vyhlášení ankety Moravskoslezská SESTRA 2019
vystoupení Tanečního studia od času 42:20 >>>
děkujeme:)

 
víkend a soutěže 25.-28.10.
26.10.2019

Florida, Miami
Dani a Zuzka - Mistrovství světa profesionálů latína
první polovina startovního pole těch nejlepších 26/60
blahopřejeme:)
Hradec Králové Open
Roman a Monča Sen iII STT 12/26
Petr a Danka Sen IV STT 16/17
Kuba a Saša Youth STT 19/33
Kuba a Saša Youth LAT 15-16/33
Petr a Vendy Youth LAT semifinále 11/33
blahopřejeme:)
Bakov nad Jizerou taneční liga
Roman a Andy dospělí STT TL finále a bronz 3/34
Roman a Andy dospělí LAT TL finále 5/36

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/kromeriz-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/kromeriz-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/AustriaOpen-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/AustriaOpen-11/fotogalerie.php
https://polar.cz/porady/moravskoslezska-sestra/moravskoslezska-sestra-26-10-2019-17-13
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sestra roku

děti

blahopřejeme:)

 
Sestra roku 2019
25.10.2019

 děkujeme za zkušenosti a zážitky ze včerejší krásné akce
děkujeme organizátorům za pozvání, rodičům za dohled i odvoz
dětí a největší poděkování patří všem tanečním dětem, které
vydržely a samotný závěr akce zvládly na 1:)
fotky najdete zde >>>

 
víkendové soutěže
19.10.2019

sobota 19.10.
WDSF Open YOUTH LATIN Trenčín
Petr a Vendy LAT 19-20/27
neděle 20.10.
Petr a Vendy OPEN Youth LAT Praha 25/46
děkujeme za repre:)

 
Foto z tanečních lekcí:)
18.10.2019

 Přinášíme Vám pár fotek z našich posledních tanečních lekcí
malých i velkých dětí :-)
fotky ze čtvrtku 17.10. >>>
fotky z pátku 18.10. >>>
a zase se na lekcích s foťákem někdy objevíme:)

 
Proč tančit?
08.10.2019

Podle neurovědců je právě toto nejúčinnějším cvičením proti stárnutí

 
CZECH OPEN OSTRAVA 2019
05.10.2019

děkujeme za reprezentaci na celém víkendu:)
OPEN OSTRAVA Youth LAT:
Kuba a Saška - 27, Petr a Vendy - 35, Vítek a Áďa - 42/46
OPEN OSTRAVA Senior IV STT
Petr a Danuška - 6
OPEN OSTRAVA Youth STT
Kuba a Saška - 20/21, Vítek a Áďa - 30/31
OPEN OSTRAVA Senior III STT
Roman a Monča - 5

:)

 
20th Czech Dance Open Ostrava
01.10.2019

5. - 6. října 2019
více informací zde >>>

 
Taneční víkend
26.09.2019

víkend 28.10.2019 - soutěžv Praze
SuperTanečníLiga
Mládež STT - Kuba a Saška 13/25
Mládež LAT - Kuba a Saška 13/29
Mládež LAT - Petr a Vendy 23/29
Senior STT - Roman a Monča 3/15 a první ligová "bedna"
Jun-II-B-STT - Vítek a Adélka 4/5
Jun-II-B-LAT - Vítek a Adélka 7/13
WDSF Sen4-STT Petr a Danka 5/6
WDSF Sen3 Jelenia Góra STT - Roman a Monča 6/8 - první WDSF finále:)
moc blahopřejeme:)

 
10. ročník ŽENA REGIONU
24.09.2019

 ráda bych poděkovala Vám, kteří jste měli tak krásný nápad a
nominovali mne do této milé soutěže:) Velké poděkování také všem
z Vás, kteří jste mi poslalli hlas a já se dnes na Krajském úřadě
mohla zúčastnit finále MS kraje a obsadila bronzovou příčku:)

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/sestraMSK/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/sestraMSK/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/lekce-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/lekce-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/lekce-10-2/fotogalerie.php
https://mocvedomi.cz/podle-neurovedcu-je-prave-toto-nejucinnejsim-cvicenim-proti-starnuti/
https://www.czechdanceopen.com/cs
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/zena-regionu/fotogalerie.php
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soutěže

tábor 1

Jupíííííííííí:) Ze srdce blahopřeji všem finalistkám, vítězce paní Pufferové a všem NÁM
úžasným ženám, kterých mám okolo sebe bezpočet
Lea
fotky zde >>>
 
Ohlasy >>>
Děkuji Vám všem za nádherná slova
Lea

 
taneční víkend za námi :)
20.09.2019

 OTROKOVICE
Kuba a Saška TL STT 11/16 semifinále:)
Kuba a Saška TL LAT 5/19 finále:)
Petr a Vendy TL LAT 7-8/19 semifinále:)
BRATISLAVA
Roman a Anička Akademické Mistrovství Evropy STT 8/11
Roman a Anička WDSF World Open dospělí STT 48-49/66
WDSF Open senioři STT - Roman a Monča 24/44
WDSF Open Youth LAT - Petr a Vendy 46/50
blahopřejeme za super výsledky i zkušenosti:)
fotky najdete zde >>>

 
dnes slaví Kája
02.09.2019

vše nejlepšííííííííí:)
heart heart heart

 
20-ti leté jubileum Dance studia Ostrava a Taneční léto 2019
15.08.2019

Letošní 20-ti leté jubileum Dance studia Ostrava
jsme oslavili spolu s Vámi všemi a našimi
vynikajícími lektory
6-ti běhy tanečních soustředění pro malé i velké,
začátečníky i super pokročilé:)
Děkujeme, že jste se potili a smáli s námi:)
Dance studio Ostrava, www.danceostrava.cz
Foto zde >>>

 
Příměstský tanečně-kreativní tábor 2019 - už za námi
07.08.2019

 děkujeme za úžasný týden s úžasnými dětmi:)
a děkujeme za páteční plný sál:)
malý dárek od nás v podobě videa pro Vás:)
a těšíme se zase za rok:)))
Fotky z pondělí najdete zde >>>
Fotky z úterý najdete zde >>>
Fotky ze středy najdete zde >>>
Fotky ze čtvrtka najdete zde >>>
Fotky z pátku najdete zde >>>
 
Ohlasy >>>
 

 
Taneční léto 2019 za námi:)
02.08.2019

DÍVČÍ LOUKOV 2019 za námi
Děkujeme, že jste byly s námi:)

Příměstský taneční tábor - Taneční studio OstravaPříměstský taneční tábor - Taneční studio Ostrava

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/zena-regionu/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/reference_zena-roku.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/souteze-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/souteze-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/leto/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/leto/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/tabor-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/tabor-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/tabor-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/tabor-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/tabor-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/tabor-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#tabor2019
https://www.youtube.com/watch?v=F8-JWzlrBbU
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open1

dívky 1

ženy

lat

RM

fotky z neděle, pondělí a úterý najdete zde >>>
fotky ze středy a čtvrtku najdete zde >>>
Ohlasy >>>

 
 LOUKOV pro ŽENY 2019 za námi
1. ročník tanečního, intuitivního,
radostného a objevujícího Loukova 2019
pro úžasné, zralé a krásné ženy už za
námi
DĚKUJEME, že jste byly s námi:)

fotky najdete zde >>>
fotky z posledních dnů zde >>>
Ohlasy >>>
PŘEDBĚZNÉ přihlášky na rok 2020 již na našich www:)
 

 Loukov OPEN LAT 2019 pro výkonnostní taneční páry už za
námi

děkujeme Vám všem za vnímavost, super atmoséfru a
bezpečné prostředí:)
fotky z pondělí a úterý najdete zde >>>
fotky ze středy najdete zde >>>
fotky ze čtvrtka a pátku najdete zde >>>
Ohlasy >>>
 

 Loukov standard 2019 pro výkonnostní taneční páry Studia za
námi

děkujeme za lehké nášlapy a krásné držení:)
Fotky najdete zde >>>
Ohlasy >>>
 

 Loukov latina 2019 pro výkonnostní taneční páry Studia za
námi

děkujeme :)
fotky zde >>>
Ohlasy >>>

 

 
Proč tančit?
15.07.2019

 
Současný tanec - absolventský koncert
03.06.2019

zveme vás na absolventský koncert naší bývalé žačky, nyní
studentky JKO Viktorie Georgievové
Současný tanec, 7.6.2019, 18:30 hod.,
JKO, sál Leoše Janáčka
více info zde >>>

 
AKADEMIE 2019 - za námi....
02.06.2019

děkujeme Vám všem, že jste byli s námi
všechny náhledy fotek včetně cen k objednání zde >>> 

 fotky v papírové podobě objednávejte nejpozději do 11.6.
 fotky přes úschovnu - objednávejte nejpozději do 20.6.

  
nezapomeň si zajistit rezervaci a místo ve Studiu 2019/2020
výuka končí 27.6.2019 a začíná 9.9.2019:)
zápis a konkurz děti od 5 let do nekonečna - úterý 10.9.2019 16.00-18.00
hod
děkujeme za Vaše nádherné ohlasy:)

 
OK Dance Open
19.05.2019

Roman s Monikou na WDSF Open Senior III  Stt
 v semifinále 11 / 23

  

 
Loukov pro dospěláky - za námi:)
13.05.2019

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Loukov-d-1/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Loukov-d-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-d-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#divky2019
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Loukov-zeny-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-zeny-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-zeny-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#zeny2019
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Loukov-open-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-open-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-open-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-open-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#open2019
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Loukov-stt-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-stt-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#leto2019
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Loukov-lat-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-lat-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#leto2019
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/balet-gala.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/Viki.pdf
http://www.jko.cz/soucasny-tanec
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/letak2019.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/foto-PavelMotan.html
http://danceostrava.k2.cz/referenceAkademie19.php
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Loukov 4-2

třinec

Poklad

 tak jsme zase doma:)
bylo super a moc děkujeme Vám všem za intenzivní loukovské
makací dny
těšíme se zase za rok:)
fotky najdete zde >>>
 
Ohlasy >>>

 
soutéžní víkend
12.05.2019

 v sobotu se konaly série soutéźí Taneční ligy v Třinci a my méli
barevné vékové zastoupení smiley
SOBOTA Třinec - Taneční liga
TL Jun II ST Matéj a Baruška 10/16
TL Jun II ST Vítek a Áďa 13/16
TL Jun II LA Matěj a Baruška 1. kolo
TL Jun II LA Vítek a Áďa 1. kolo
TL Mládež ST Kuba a Saša 9-10/17
TL Mládež LA Kuba a  Saša 7/19
TL Mládež LA Petr a Vendy 13-14/19
TL Sen III ST Roman a Monča 6/15
TL Sen IV Petr a Danka 5/5
Fotky najdete zde >>>
blahopřejeme a děkujeme
NEDÉLE Zabrze - WDSF
Kuba a Saša ST 17-15 Z 27
Kuba a Saša LA 13-15 ze 41 - super, skoro semifinále
Petr a Vendy LA 1.kolo
blahopřejeme

 

 
Výstava před DK Poklad
08.05.2019

 Děkujeme Porubské radnici a Společnosti Akord/Poklad za možnost
minivýstavy před DK Poklad, kde jsme 15 let tančili:)  
fotky nadete zde >>>

 
opět soutěžní víkend za námi
03.05.2019

SOUTĚŽE tanečních párů
sobota 4.5. Frýdlant nad Ostravicí
Matěj a Baruška LAT JUN II C 2/9 - stříbro a vyšší třída B:)
sobota 4.5. Spytihněv
Kryštof a Lucka - stříbro:) Dospělí-B-LA 2/5
Kryštof a Lucka - Mládež-B-LA 5/7
neděle 5.5. Spytihněv
Petr a Danuška bronz Senioři III B ST - 3/5
Petr a Danuška stříbro Senioři III C LA - 2/3
děkujeme za repre:)

 
Vanda Chaloupková
01.05.2019

holky z Ostravy se ve světě neztratí:)
žačka Dance studia Ostrava a studentka Janáčkovy konzervatoře Ostrava 
uvidíme se na Akademii 2019
těšíme se

 
Slavíme Mezinárodní den tance
29.04.2019

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Loukov-4-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-4-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/referenceTanecni.php#Loukov19-2
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Trinec-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Trinec-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Poklad/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Poklad/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/Vanda.pdf
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vídeň

jaro

Chlumec

Ostrava

 
Loukov pro dospěláky z tanečních kurzů
26.04.2019

vzpomínky na 2. běh Loukova ve fotkách Jardy >>>

 
Víkend ve znamení soutěží
25.04.2019

 DanceSTar a TalentStar
TANEČNÍ SOUTĚŽ - formace
Blahopřejeme oběma formacím za postup do dnešního finále:)
Děkujeme za účast ve FINÁLE
Hlučínská lilie
soutěž pro taneční páry
SOBOTA
Vítek a Adélka Mládež B-STT 4/4
Vítek a Adélka Mládež B-LA 7/9
NEDĚLE
Matěj a Baruška Jun2 B ST - 3/5
Matěj a Baruška 2C - LA - 2/12
Vítek a Adélka Jun2 B ST - 5/5
Vítek a Adélka Jun2 B LA - 8/8
blahopřejeme k medailím i ke sbírání zkušeností:)
Vídeň
Monika s Romanem stříbro - Senior-III A stt - 2/15

 
Úspěch na soutěži v Chlumci
22.04.2019

 Monika a Roman dovezli zlato a stříbro ze soutěže v Chlumci nad
Cidlinou
Senior II-A STT - 2. místo a  Senior I-A STT - 1. místo
Gratulujeme
Fotky zde >>>

 
Foto za závěrečné
22.04.2019

Vracíme se k závěrečné tanečních kurzů
Fotky pana Jaroslava najdete zde >>>

 
Fotky ze soutěží v Brně, Havířově a Ostravě
14.04.2019

Brno Open - 9.-10. března 2019
Soutěž v Havířově - 24. března 2019
Soutěž v Ostravě  - 6. dubna 2019  

 
20. JUBILEJNÍ VÝROČNÍ AKADEMIE 21.5.2019
14.04.2019

sál otevíráme v 16.30 hod a začínáme v 16.50 hod VZPOMÍNKOVÝM
VIDEM  - buď u toho i TY:)
Semifinalista Mistrovství Evropy, SuperMegaDanceStar, vyjímečný host,
naši žáci tančící v zahraničí a samozřejmě děti a tanečníci Studia -
všichni SPOLU
svátek celého STUDIA a všech jeho příznivců:
20. Výroční taneční Akademie 21.5.2019 DK města Ostravy >>>
děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za dotaci ve výši 10.000,-- Kč
na tuto akci

smiley smiley smiley
Objednávka DVD z akademie zde >>>

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-4-2/fotogalerie.php#jaro
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Viden-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Chlumec-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Chlumec-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/zaver-3/fotogalerie.php#jaro
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Ostrava-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Brno-Havirov-3/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Brno-Havirov-3/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Brno-Havirov-3/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Ostrava-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/Akademie.pdf
https://www.dkmoas.cz/2019/04/21-5-19-tanecni-akademie-tanecniho-studia-ostrava/
http://danceostrava.k2.cz/objednavkaDVD.php
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Loukov 1

závěr

10t

děti

 
soutěžní víkend
06.04.2019

Ostrava - taneční liga
Matěj a Baruška - 1. místo/13 JUN-IIC-LA-soutěž
Matěj a Baruška - 11/19 JUN-IIC-ST
Kuba a Saška - 16/25 Mládež ST
Vítek a Adélka - 19/19 JUN-IIC-ST
Vítek a Adélka - 24-25/25 JUN-IIC-LA
Kuba a Saška - semifinále:) 12/29 Mládež LA
blahopřejeme:)

 
Loukov pro dospěláky z tanečních kurzů-1.běh za námi
04.04.2019

 bylo to intenzivní
bylo to to bolavé
bylo to hodně smějící se
bylo to s plnými bříšky
bylo to s velmi milými lidmi a cítili jsme se moc hezky
a za to Vám všem děkujeme heart
foto najdete zde >>>
 
Ohlasy >>>
 

 
Závěrečná tanečních kurzů - již za námi
31.03.2019

 Děkujeme Vám všem za dnešní společné taneční bytí v Garáži
Děkujeme za všechny nádherné voňavé květiny a milé dárečky
Děkujeme za Vaši chuť tančit i soutěžit, blahopřejeme všem
soutěžícím za odvahu jít do toho:)
Děkujeme za krásná vystoupení
Budeme rádi za Vaše fotky a také zpětné vazby:)
Těšíme se na jarních tanečních dospěláckých soustředěních
Těšíme se na společný taneční podzim s Vámi všemi:)
DĚKUJEME heart
fotky najdete zde >>>
 
Ohlasy najdete zde >>>
 

 
poslední Mistrovský víkend za námi
26.03.2019

 SOBOTA 30.3.
Mistrovství ČR v královské taneční disciplíně - 10tanců za námi
a další krásný dárek k 20-tinám Studia v podobě "bedny"
Roman a Anička 10T-U21-3.místo a bronz mezi 12 TOP páry ČR
Roman a Anička 10T-dospělí-7/24 TOP párů ČR
Kubík a Saška 10T-Mládež-19/24 TOP párů ČR
fotky najdete zde >>>
SOBOTA 30.3
Mistrovství SR ve standardu za námi
Dan a Emča ST dospělí-7/18
 SOBOTA 30.3.
první účast na taneční přehlídce dětí pro naši sluníčkovou
pokročilou skupinku
aneb "Snění"  na scéně:) - za námi
foto zde >>>

 
Skvělé výsledky našich párů tento víkend

Taneční studio Ostrava - pozvánkaTaneční studio Ostrava - pozvánka

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Loukov-4-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-4-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecni.php#Loukov19-1
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/zaver-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/zaver-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecni.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/MCR-10t/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/MCR-10t/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/deti-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/deti-3/fotogalerie.php
https://www.youtube.com/watch?v=QnYh7BFGhJc
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Praha

do 1

24.03.2019

 Dance Time Cup 2019  - Praha
Vítek s Adélkou stříbro 2/8  v Jun-II-C stt a získaná třída B
Vítek s Adélkou zlato  - 1/12  v Jun-II-C lat a také nově třída
B
Kryštof s Lucií bronz - 3/11 v mládež B lat
Kryštof s Lucií - 8/13 - dosp. B lat
Blahopřejeme :-)

Pieve Di Cento (BO) - Italy - WDSF
Roman s Aničkou - 72 / 234 Open Stt Adult
Roman s Aničkou - 23 / 55 Open Stt U21

fotky najdete zde >>>

 
soutěžní víkend
17.03.2019

Plzeň
Vítek a Adélka Jun2C-ST 2/7 - finále a stříbro a "F"
Vítek a Adélka Jun2C-LA-1/11 finále a zlato a "F"
blahopřejeme:)

 
tradiční Dny otevřených dveří 2019 za námi:)
17.03.2019

 DĚKUJEME Vám všem zaletošní obrovskou účast na Dnech Open
2019 a těšíme se opět v roce 2020:)
fotky ze čtvrteční lekce p. Kasii najdete zde >>>
fotky z pondělí 8.4. najdete zde >>>
fotky z úterý 9.4. najdete zde >>>
fotky ze čtvrtka 11.4. najdete zde >>>
fotky z pátku 12.4. najdete zde >>>
veškeré informace z Dnů otevřených dveří (Akademie apod) budeme posílat  okolo
14.4. VŠEM na Vaše emaily

 
Mistrovství ČR v 10 tancích
17.03.2019

30.3.2019
Roudnice nad Labem

 
pátek 8.3.2019
06.03.2019

v pátek 8.3.2019 jsme hostili vynikající pedagožku paní Vajsovou
lekce byly super a děkujeme:)

 
mezinárodní soutěž BRNO OPEN 2019 a soutěžní víkend
04.03.2019

Praha SOBOTA
Vítek a Adélka JUN2C-ST 4/14
JUN2C-LA 4/12
Kiki a Lucka DospělíB-LA 10/22
blahopřejeme
Oberpullendorf RAKOUSKO
Petr a Danuška SEN 4/8
Brno Open
Matěj a Baruška JUN2-ST - 26/36
Petr a Vendy Mládež-LA - 44/53
Roman a Monika SEN3-ST - 31/52
Praha NEDĚLE
Vítek a Adélka JUN2C-ST 4/9
Vítek a Adélka JUN2C-LA 3/14
Kiki a Lucka DospělíB-LA 4/17
Oberpullendorf RAKOUSKO
Petr a Danuška SEN 3/5
blahopřejeme

 
soutěžní víkend a plesy
01.03.2019

Š

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Praha-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Praha-3/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/DOopen-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/DOopen-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/DOopen-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/DOopen-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/DOopen-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/DOopen-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/Vajsova.pdf
http://www.brnoopen.eu/
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mčr lat

K-trio

wigym

říčany

Motan

 taneční soutěž ŠUMPERK
Vítek a Áďa Jun2C-ST - 7/7
Vítek a Áďa Jun2C-LA - 8/11
Kiki a Lucka Dospělí B-LA - 7/15
děkujeme všem organizátorům za možnost vystupování:)
fotky z vystoupení zde >>>

 
další MISTROVSTVÍ za námi
25.02.2019

 MČR Zlín
latinské Mistrovství za námi
velké poděkování patří organizátorům - bylo nádherné, emotivní,
nabité a DĚKUJEME
blahopřejeme všem párům, kterým se na ČR podařilo kvalifikovat:)
JEDNOTLIVCI
Kuba a Saška - Mládež - 15/30
Roman a Andy - Under21 - finále 6/18
DRUŽSTVA
Roman a Andy - Under21 - finále 4. místo
Roman a Andy - dospělí - finále 6.místo
děkujeme za reprezetaci:)
fotky najdete zde >>>
MSR Poprad
Dan a Emča - semifinále 10/26
blahopřejeme
a těšíme se na poslední Mistrovství ČR 10T - 30.3. a MSR ST - 30.3.
makáááááme dále:)

 
Vystoupení na plese
21.02.2019

V pátek 22.2. vystupujeme na reprezentačním plese MSK

 
Vystoupení na plese
18.02.2019

 v sobotu 16.2.2019
Vystoupení na plese Wichterlova gymnázia
foto zde >>>

 
Soutěžní víkend
16.02.2019

 Říčany u Prahy
Petr a Danuška 2. místo taneční superliga senoři
blahopřejeme
fotky najdete zde >>>

 
MČR a MSR 2019 latina - další mistrovství
12.02.2019

MČR latina 2019 se blíží
jednotlivci i družstva
23.-.24.2.2019
Zlín 23.+24.2.
přijeďte fandit spolu s námi:)
a ve stejném termínu (bohužel) i Mistrovství Slovenska v latině
Poprad 23.2.
držíme palce Kubíkovi a Sašce, Romanovi a Andulce, Dankovi a Emči:)

 
Výstava fotografií Pavla Motana
11.02.2019

 Od 20. února do 31. května
DK Akord
Byli jsme tam, fotky zde >>>

 
Soutěže v Benátkách a Hlinsku
11.02.2019

v sobotu se Mirek a Hedvika probojovali na
A-čkové soutěži v Benátkách nad Jizerou
do finále
a Kryštof s Luckou 3. místo v mládeži B lat
Gratulujeme

 
Tradiční předmistrovské soustředění před MČR latina Loukov 2019 ZA NÁMI

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/vystoupeni/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/vystoupeni/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/MCR-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/MCR-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/ples-MSK.PDF
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/vystoupeni/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/vystoupeni/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Ricany-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Ricany-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/MCR-lat.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/DK_Akord-Motan.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/vystava-Motan/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/vystava-Motan/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/Benatky-2.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/Hlinsko-2.pdf
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loukov 1

mčr stt

jarka

10.02.2019

 6. - 10. 2. 2019
děkujeme Vám všem za to, že jsme spolu byli a
mohli zažít vše, co se v Loukově opět událo:)
děkujeme, že i v Loukově jsme mohli oslavit 20
let Studia a 19 let nepřetržitého "bytí" v Loukově

heart
fotky ze středy zde >>>
fotky ze čtvrtka zde >>>
páteční fotky zde >>>
sobotní fotky - 1. část zde >>>
sobotní fotky - 2. část zde >>>
fotky z neděle zde >>>
děkujeme - Váš vynikající Mistrovský tým:)
 
Ohlasy >>>
 

 
MČR 2019 standard - za námi
31.01.2019

 MČR STANDARD 2019
2.2.2019 Lucerna Praha
za námi
obrovská gratulace Romanovi a Aničce za 3. místo v kategorii
"Under 21" a za semifinále v kategorii "Dospělí"
poděkování Kubovi a Sašce za čtvrtfinále v kategorii "Mládež"
poděkování Vendy, že byla spolu s námi:)
foto najdete zde >>>
MČR STANDARD 2019 družstva
za námi
poděkování Aničce, že dopomohla Olympu k získání stříbrné a bronzové meadile:)
MSR 10 tanců
2.2.2019 Poprad
za námi
velká gratulace Dankovi a Emči za finálové 3. místo a bronz:)

 
RANK LIST 2018 - ocenění
31.01.2019

 GALAVEČER tanečního sportu a OCENĚNÍ nejlepších párů ČR -
5.1.2019 Forum Karlín Praha
Roman Pecha a Anna Banková - 2. místo RANK LIST ČR 2018
kategorie Under 21 - 10 tanců
a my moc blahopřejeme k tomuto úžasnému umístění
těší nás, že tohoto skvělého výsledku se tomuto páru podařilo
dosáhnout, i když spolu tančí teprve 1,5 měsíce:)
držíme palce v roce 2019 :)
foto zde >>>

 
jubilejní TANEČNÍ STUDIO OSTRAVA aneb příběh jednoho dětského snu
30.01.2019

s radostí Vás zveme na první z našich letošních akcí, oslavujících a
mapujících 20 let naší práce:)
20 let Tanečního studia Ostrava (1999-2019)
7. ledna až 7. února 2019
Galerie "malá" Dukla, Hlavní třída, Ostrava-Poruba
buďte u toho spolu s námi
pošlete nám Vaše povedenéí fotografie u výstavy:)
dozvíte se, jak to všechno začalo heart

 
finále dnes na taneční soutěži v Hradci:)
27.01.2019

Hradec Králové
dospělí B latina
Kryštof a Lucka 5/15 - finále:)
blahopřejeme

 
Výročí Jarušky Calábkové
17.01.2019

 17.1.1931 by slavila své 88. narozeniny vyjímečná žena, osobnost
české kultury, vynikající choreografka a trenérka paní Jaruška
Calábková.
S láskou na ni vzpomínáme nejen v tento den, ale každý, kdy jsme
na tanečním parketě.
Díky ní jsme tančili na vynikající úrovni, díky ní jsme získali
spoustu titulů a ocenění, díky ní jsme se spolu seznámili a dnes víme, že i díky ní můžete
tančit v Tanečním studiu:)
Děkujeme

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/Loukov-soutez.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/Loukov-1-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-1-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-1-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-1-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-1-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-1-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/Loukov-1-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#MCR2019
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/MCR-Stt/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/MCR-Stt/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/rank/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/rank/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/DUKLA_TSO.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/calab/fotogalerie.php
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ples

 
Plesová sezona v plném proudu)
14.01.2019

 i pro Vaše plesy nabízíme předtančení, choreografie, taneční ukázky
soutěžních výkonnostních tanečních párů různých věkových kategorií
(junioři, mládežníci, dospělí, senioři) - standardní a latinskoamerické
tance
vše v prvotřídní kvalitě
neváhej a volej - 603 872 168 smiley
 
děkujeme organizátorům a "paní v modrém" Gábince za možnost
vystoupení na včerejším úžasném plese v Háji ve Slezsku - užili
jsme si to na max :-)
fotky najdete zde >>>

 
taneční víkend
12.01.2019

Kroměříž - "O cukrovou číši"
JUN2C ST Vítek a Adélka 9/11
JUN2C LA Vítek a Adélka 6/11
dospělí C ST Matěj a Emma 9/9
dospělí C LA Matěj a Emma 9/14
dospělí B LA Kiki A lucka 5/14
další soutěže příští týden:)

 
Archív 2018 >>>

Archív 2017 >>>

Archív 2016 >>>

Archív 2015 >>>

Archív 2014 >>>

Archív 2013 >>>

Archív 2012 >>>

Archív 2011 >>>

Archív 2010 >>>

Archív 2009 >>>

Archív 2008 >>>

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/ples-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/ples-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2018.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

