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16 - 17 АПРИЛ  2022

НЕЩО  НОВО ,  СЕМПЛО  И  РАЗЛИЧНО . . .
На  16 и  17 април  беше  проведено  първото  издание  на  INTERNATIONAL DANCE

OPEN BULGARIA, което  беше  домакин  на  танцьори  от  цяла  България .  Това
състезание  се  проведе ,  за  да  насърчи  както  любители ,  така  и
професионални  танцьори  да  се  състезават  и  да  покажат  своите  умения  пред
прекрасната  публика  в  зала  ОВЕРГАЗ  Арена ,  Младост  2, гр .  София .  Успяхме  да
се  насладим  на  различни  танцови  стилове  като  започнем  от  балет ,

преминем  през  съвременни  танци  и  стигнем  до  Hip Hop , MTV / Commercial

dance.

В  първото  ни  издание  взеха  участие  870 танцьора  и  бяха  изтанцувани  330

танца  в  двата  състезателни  дни .  Всички  участници  се  представиха
невероятно ,  а  нашето  международно  жури  не  подмина  таланта  на  децата .

Останаха  очаровани  колко  добре  са  подготвени  българските  танцьори  от
техните  ръководители .



Всички  участници  в  танцовите
стилове  Ballet, Neo Classical,

Folk/Ethno Dance, Modern,

Contemporary, Lyrical, Jazz, Open,

Showdance and Acro dance им  бяха
предоставени  ваучери  с  50%

отстъпка  за  танцови  облекла
E11EVN PREMIUM DANCE WEAR, а
на  трима  солисти  подариха  по
един  комплект  танцово  облекло
по  избор  на  танцьора .  Нашите
приятели  от  TOYS BG подариха
на  два  танцови  клуба
брандирани  мечоци .  Няма  как  да
подминем  и  страхотните  ръчно
рисувани  куфари ,  любезно
предоставени  от  Виктория
Илиева ,  която  е  собственик  на
арт  студио  VIC.ARTT. Тя  ги
подари  на  деца ,  които  завоюваха
най-висок  брой  набрани  точки  в
съответните  танцови  категории .

В  класацията  за  танцов  клуб  с  най-много
участници  бяха  отредени  на  първо  място
DANCE SCHOOL ESTREIA, второ  място
грабна  BALLET SILVI и  на  трето  място  -

фееричните  балерини  от  Балетна  школа
ФЕЕРИЯ .

В  призовата  тройка  за  BEST DANCE

STUDIO с  най-много  завоювани  първи
места  в  А  лига  бяха  отличени  на  първо
място  Dance Studio Amelia от  София  с
художествен  ръководител  Мария
Узунова ,  второто  място  и  купата  се
озоваха  в  ръцете  на  PM Dance Studio –

Варна ,  представяно  от  Полина
Михайлова ,  а  третото  място
безапелационно  бе  спечелено  от  Tapia

Dance House с  ръководители  Виолета  и
Ерик  Тапия .

BEST DANCE STUDIO

BIGGEST DANCE STUDIO

SPONSOR AWARDS



Специални  награди  като  безплатен  workshop и  безплатно  участие  в
INTERNATIONAL DANCE OPEN BELGRADE 17-19 Юни  бяха  обявени  от  Tamara

Popovic за  значителен  брой  деца .  Танците  на  Балетна  Танцова  Школа  Грация
- FUN SHEFS и  Балет  ЕЛЕМЕНТ  с  хореографията  им  AIR имат  право  на
безплатно  участие .

SPECIAL AWARDS -  WORKSHOP & FREE DANCE FEE


