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Fotogalerie 2008
Závěrečná 18.12.2008
loučili jsme se na naší poslední taneční závěrečné v tomto roce

Vánoční besídka - páry
Ve středu 17.12.2008 jsme se rozloučili s našimi začínajícími i pokročilými 
soutěžními tanečními páry na tradiční besídce, tentokráte s písmenkem "O"

Dvojité zlato z Brna 14.12.2008
Viki a Dita a Filip a Sabka se s elánem vrhli i na tance standardtní :)

Zuzanka SÝKOROVÁ a Daniel JUVET
Naše Zuzanka SÝKOROVÁ , která tančí ve studiu od svých 8 let se nám

vydala do "velkého tanenčího" světa. Se svým novým partnerem Danielem
JUVETEM momentálně tančí za Anglii (finálové umístění na Mistrovství

Velké Británie - podzim 2008)

Přejeme jim oběma spoustu úspěchů ve slibně započaté taneční kariéře :)

Vystoupení na dni seniorů 11.12.2008
ve čtvrtek se náš nejmladší pár Zdeněk a Lea představili na Dni seniorů 

 v Porubě a sklidili velký potlesk :)

Závěrečná 10.12.2008
tak i předposlední závěrečná je již za námi :)

Star Dance III. - 6.12.2008
a sobotní star dance jsme sledovali přímo v Praze :)

Mikuláš - pátek 5.12.2008

Závěrečná 4.12.2008
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Mikuláš - čtvrtek 4.12.2008
a Mikuláš přišel i ve čtvrtek :)

První letošní závěrečná
První letošní závěrečná proběhla 3.12.2008 ve sváteční a uvolněné
atmosféře a moc se těšíme na Vás všechny v lednu 2009 :)

Mikuláš - středa 3.12.2008
Mikuláš řádil u dětí i ve středu :)

Mikuláš 2008
tento týden je ve znamení mikulášů, čertíků, andílků a také dárečků :)

Společný trénink tanečních kurzů 1.12.2008
na naše závěrečné jsme se poctivě připravovali na posledním tréninku

atmosféra byla více než pracovní :)

Taneční dospělí 13. 11. 2008
pohodové taneční pro dospěláky opět proběhly v úžasné atmosféře :)

Dospělácké soustředění v Loukově 21.-23.11.2008
náš skvělý taneční "dospělácký" loukov je už bohužel za námi :(

"... dobré ráno dospěláci, copak máte dnes na práci :) ..."

Seminář flamenca s Janou Drdáckou
Ve středu 5.11.2008 se konal seminář flamenca s Janou Drdáckou v
Bystřici nad Olší pro mírně pokročilé tanečnice.

Večerní trénink 12.11.2008

Colin James 11.11.2008
Vedené lekce s Colinem Jamesem proběhly v prima atmosféře, ostatně
jako vždy :)

StarDance III - 1.11.2008
v sobotu jsme byli u toho :)

Narozeninové oslavy v tanečních 30.10.2008
a opět naše pohodové rodinné taneční aneb narozeninové "taneční" oslavy. 

 Ať žije Petra :)
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Taneční studio Ostrava a STAR DANCE III
Velmi nás těší, že Taneční studio Ostrava a jeho lektoři se podíleli na

výchově plné POLOVINY tanečníků ze 3. řady Star Dance! Držíme palce 
Honzovi Klimentovi a Lauře, Lence Tvrzové, Honzovi Onderovi a

samozřejmě všem dalším účastníkům. Těšíme se na Vás 1. 11. 2008 :)

Trénink pokročilých dívek 24.10.2008
v pátek jsme také zachytili tréninkovou atmosféru u pokročilých dívek

Trénink pokročilých dětí 24.10.2008
a také jsme byli u dětí pokročilých :)

Trénink malé děti 24.10.2008
a byli jsme na pátečním tréninku malých dětí :)

Taneční dospělí 23.10.2008
v našich tanečních kurzech se bavíme opravdu všichni :)

aneb takové "normální pohodové taneční"

Zdeňka Špillerová a její děti
naše lektorka Zdenička a její dva rostoucí úžasní rarášci Vojtíšek a
Štěpánek :)

IDSF Ostrava Czech Open 2008
Ve dnech 4. a 5. října Ostrava hostila mnoho výborných párů z naší

republiky i ze zahraničí na mezinárodní taneční soutěži IDSF Ostrava Czech
Open 2008.

Cvičení maminek s dětmi
v pátek proběhly první tanečky maminek s dětmi a podívejte se na naši
lekci :)

Malé děti
a jak se u nás líbí a jak se tančí našim novým dětičkám :)

Colin James - září 2008
V září jsme opět hostili vynikajícíího anglického trenéra Mr. Colina Jamese

Loukov léto 2008 - 3. turnus
3. 8. - 8. 8. 2008 proběhl 3. turnus letního soustředění

Loukov léto 2008 - 2. turnus
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2. turnus letního soustředění v Loukově proběhl 27. 7. - 1. 8. 2008

Loukov léto 2008 - 1. turnus
20. 7. - 25. 7. 2008 proběhlo letní soustředění

Svatba Petra a Andrey
V sobotu 12.7. jsme byli u toho když si naše lektorka Andrejka brala našeho
lektora Petra :)

Blackpool 2008
Nejslavnější taneční festival v Blackpoolu

 

Plzeň 2008
V sobotu 24.5.2008 se uskutečnil v Plzni Festival tanečního mládí, ze
kterého si přivážíme účastnický list.

9. výroční taneční akademie proběhla 20. 5. 2008
Děkujeme všem tanečníkům za úžasné výkony, báječnému publiku z

nádhernou atmosféru, bylo to super :)

MČR družstev 2008
Jsme VÍCEMISTŘI v latině družstev pro rok 2008!

Děkujeme Lukášovi a Zuzce, Petrovi a Lence, Filipovi a Sabce, Vikimu a
Ditě a taky Verušce.

 

Den otevřených dveří - pátek
V pátek 25.4. proběhly poslední dny otevřených dveří pro rodiče malých

dětí a pokročilé skupinky tanečníků.

Flamenco - soustředění Bystřice
O víkendu proběhlo úžasné taneční flamencové soustředění pod vedením
Zdeničky a Verušky v příjemném prostředí Bystřice

Den otevřených dveří - středa
Ve středu 16.4. se rodiče přišli podívat a povzbudit své děti v taneční

přípravce.

Dny otevřených dveří
V pondělí 14.4. a ve čtvrtek 17.4. proběhly v tanečním studiu dny
otevřených dveří, které si děti patřičně užily.

Mohelnice 2008
O víkendu jsem "bojovali v Mohelnici s našimi dětmi a choreografií "Táto,

co to je" - 4. "brambůrkové" místo a v kategorii "dospělí" s choreografiíí
"Zpověď" - samé jedničky, první místo a postup na Mistrovství ČR.

Janáčkova konzervatoř 2008
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V sobotu 12. 4. 2008 se děti účastnily přehlídky dětského scénického tance
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ze 40 souborů ! převážně ZUŠ si
přivezly diplom za účast a zvláštní ocenění poroty složené z tanečních
odborníků.

Příprava akademie
Přípravy na výroční taneční akademii v plném proudu

(aneb četnice a panterky v akci)

Závěrečná 2008
Ve středu 26. 3. 2008 proběhla ve velmi příjemné atmosféře až do
pozdních nočních hodin naše první společná závěrečná.

Colin James - duben 2008
Ve dnech 31.3.-1.4.2008 zavítal do našeho studia zase plně vědomostmi

nabitý vynikající trenér Mr. Colin James.

Dospěláci - společný trénink
Společný trénink dospěláků proběhl v příjemné a hodně pracovní
atmosféře.

Bergmanová - Skuhravý
Naši kamarádi a Mistři ČR pro rok 2008 ve své kategorii Dominika

Bergmannová a Jan Skuhravý z Prahy přivezli z Mistrovství světa z Ruska
semifinále!

Colin James - březen 2008
Společné lekce s jedním z nejúspěšnějčích trenérů na světě Mr.Colinem
Jamesem.

Voda
Vystoupení dětína vodárenském plese v hotelu Imperial

Loukov - leden 2008
předmistrovské soustředění

Pohodové taneční
Taneční kurzy pro dospěláky

Flamenco

Loukov 2007
Letní soustředění v Loukově
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Akademie 2004

Akademie 2007
8. výroční akademie Tanečního studia Ostrava

Loukov 2006
Letní soustředění v Loukově

Akademie 2006
7. výroční akademie Tanečního studia Ostrava

Loukov jaro 2006

Akademie 2005
6. výroční akademie Tanečního studia Ostrava

Loukov 2005
Letní soustředění v Loukově

Akademie 2004
5. výroční akademie Tanečního studia Ostrava

Loukov 2004
Letní soustředění v Loukově
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