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KERESZTESI HÍREK
1001 ÉJSZAKA
EURÓPA BAJNOKSÁG 10. HELYEZÉS

Augusztus végétől intenzíven elkezdtük az edzést az
Európa Bajnokságra. A versenyre készülő táncosok
sok és kemény táncpróbákon vannak túl.
Majd elérkezett a nagy nap. Dunaújvárosban, 17 országból érkezetek a versenyzők, több kategória és
korosztály indult. Egy ilyen európai versenyen a zsűri
nemzetközi felállású, több szempont alapján pontoznak. Mint technika, koreográfia, show tartalom és
image. A Dunaferr Sportcsarnokban került megrendezésre ez a színvonalas esemény, október 2-án amikor
csak a gyerekversenyzők voltak. Kora délelőttre megtelt a sportcsarnok. A táncosok készülődtek, bemelegítettek, illetve minden verseny előtt van egy úgynevezett színpadbejárás. Minden induló csapatnak 2 perce
van arra, hogy megismerje a színpadot, pl merről lehet
bemenni, illetve mekkora teret kell kitölteni. A zsűri az
előbbi fenti felsoroltak mellett ezt is figyelembe veszi,
mennyire töltik be a teret a táncosok. A színpadra lépés előtt lelki biztatást adtam a gyerekeknek.
Először a duó (Balogh Vera és Vajas Dorottya) lépett
színpadra az Első Tus című tánccal, ők 26. helyezést
értek el.
27 csoport indult a formáció kategóriában, köztük az
1001 Éjszaka produkció is. A szülők a nézőtéren én,
mint edző a színpad mellett izgultam végig a táncot.
Minden gyerek összpontosított és próbálta a lehető
legjobbat kihozni magából. Az elődöntőből a középdöntőbe jutottunk a tánccal. A gyerekek ekkor már egy
kicsit fáradtak voltak, de hozzászoktak a versenyek
alatt, hogy ilyenkor, amikor továbbjutnak, ismét a
legjobbat kell alakítaniuk. Végül a középmezőny elején sikerült végezni, az előkelő 10. helyezést értük el
az 1001 Éjszaka tánccal. A Piruett Tánc Stúdió gyerek
táncosainak ez volt az első nemzetközi megmérettetésük, szép eredmény. Név szerint: Balogh Vera, Bíró
Boglárka, Erdélyi Boglárka, Erőss Bianka, Erőss István, Kiss János, Kiss Tünde, Sípos Sarolta, Szathmári
Csenge, Vajas Dorottya.

A jövő évben ismét indulni fogunk versenyeken, amire
már most elkezdtük a készülődést új koreográfiával.
Szeretettel várom az óvodás és iskoláskorú gyermekeket, akik kedvet éreznek arra, hogy mozogjanak, táncoljanak, és persze egy jó csapatban töltsék a szabadidejüket, jelentkezzenek bátran minden hétfőn és kedden délután a Művelődési Házban, illetve telefonon:
06/30/381-94-79 számon. Fiúk jelentkezését is várjuk.
Szeretném megköszönni Barabás Ferenc polgármester
úrnak, hogy segítette az Európa Bajnokságon résztvevő versenyzőket. Az általános iskola igazgatónőjének
és az osztályfőnököknek, hogy megértők és együttműködők.
Továbbra is várjuk szponzorok, helyi – és környékbeli
vállalkozók, a lakosság támogatását, melyet a gyermekekre fordítunk. Szíves támogatásukat az egyesület és
a gyerekek nevében előre is köszönettel fogadjuk.
Piruett Tánc Stúdió
4026 Debrecen, Gyergyó út 9. 8/49
Budapest Bank: 10103434-58433600-01000008
Adószám: 18995396-1-09
Simonyi Kitty
egyesület elnöke, táncpedagógus.

TÖLTSE VELÜNK A 2008-AS ÉV UTOLSÓ NAPJÁT
A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

ÉLŐZENE: HSZBT EGYÜTTES
BÜFÉ

BELÉPŐJEGY: 1.500 FT
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500 FT

GYERMEK

Asztalfoglalás a Művelődési Házban személyesen vagy az 54/430-065 telefonszámon.
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

