


W tym roku zawody odbyły się w Józefowie. Nasza szkoła tańca-
Wena- odniosła duże sukcesy. Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 
16+ mini formacje, drugie miejsce w kategorii wiekowej 12-15 mini 
formacje. W mojej kategorii, czyli 12-15 lat formacje zostaliśmy 
wicemistrzami Polski!! Jesteśmy z tego bardzo dumni! To miejsce dało 
nam tym samym awans do  mistrzostw Europy oraz świata. 



Był to dopiero pierwszy etap 
mistrzostw. Kolejne odbyły się w 
Ostrawie (w Czechach). Z racji tego, 
że na tych zawodach pojawiły się
drużyny z całej Europy, poziom 
znacznie się podniósł. Dostanie się do 
finału było dla nas nie lada 
osiągnięciem. 



Niektórzy nie zdają sobie sprawy z poziomu zaawansowania takich wydarzeń. 
Owszem, niektóre grupy pojawiają się na tych zawodach po raz pierwszy. 
Jednak większość to stali uczestnicy. Do swojego występu przygotowują się
nawet kilka lat! W naszej szkole tańca trwa to zwykle pół roku. Proces 
powstawania choreografii jest dość złożony i czasochłonny. Na początku należy 
wybrać muzykę oraz odpowiednio ją zmiksować. Zawczasu trzeba też
przemyśleć kwestię strojów. Wbrew pozorom są bardzo ważne! Wpływają na 
odbiór występu. W dużej mierze od nich zależy jak wygląda ruch. Układanie 
choreografii to zdecydowanie najtrudniejsza część. Zajmuje zwykle od kilku 
tygodni do kilku miesięcy. Niezwykle ważne są ustawienia, czyli tzw. rysunki. 
Każdy tancerz powinien stać idealnie (dokładnie w miejscu wyznaczonym przez 
choreografa). Układ powinien być urozmaicony- częste zmiany poziomu, 
przejścia, zróżnicowane ruchy… To wszystko sprawia, że choreografia jest 
ciekawa i (jeśli dobrze zatańczona) wysoko oceniana.



Ostatni i zarazem najbardziej 
wyczekiwany etap! Sama możliwość
zaprezentowania się na tych 
mistrzostwach to już pewien sukces. 
To niesamowite, że z mieszkańcami 
Kanady, RPA i Azji łączy nas właśnie 
taniec! To były zdecydowanie 
najlepiej spędzone cztery dni 
października.



Niezwykłe emocje, mnóstwo wrażeń, wspaniali ludzie, 
świetna zabawa, zawieranie międzynarodowych 

znajomości i dużo tańca! Czyli wszystko co najlepsze. 
Ciężko opisać radość, gdy ogłoszono wyniki. Wena Junior 

siódmą formacją na świecie!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=Kkl0f2k4Ngc



Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników 
tegorocznych mistrzostw. Przed nami dużo 
pracy, bo z roku na rok chcemy stawać się

coraz lepsi!


