Najlepsi młodzi tancerze w październiku w
Dzierżoniowie
15-09-2022

Fot: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
Future Pace Battle to bez wątpienia jedna z największych imprez
tanecznych w Polsce i Europie. Dzięki niej 1 i 2 października
Dzierżoniów będzie stolicą tańca hip-hop oraz street dance. To będą
dwa dni pełne emocji, tańca, ale też koncertów i foodtrucków.
Poprzednie edycje zgromadziły ponad tysiąc uczestników. W tym roku już 1 i 2
października w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbędzie się kolejna edycja
tanecznych zawodów. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się w 13 kategoriach.
Zaproszeni goście to najlepsi specjaliści w dziedzinie hip-hop dance w Europie i
na świecie. W piątek przeprowadzą warsztaty dla najbardziej zaawansowanych
uczestników. Zawody wystartują o godz. 9.00 w sobotę w sali koncertowej DOK i
potrwają do godz. 19.00,m a w niedziele od 9.00 do 15.00. Na te dwa wydarzenia
bilety można nabyć w cenie 15 zł, a na galę finałową, która rozpocznie się o
godz. 20.00 w sobotę w kinoteatrze w cenie 20 zł.
Future Pace Battle to projekt stworzony w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury
dzięki pomysłowi Jakuba Ciąpały. Cała idea polega na łączeniu pokoleń poprzez
taniec, ponieważ podczas wydarzenia odbywają się kategorie dorosłych oraz

dzieci, a także formacji 30+. Rejestracja uczestników trwa do 25 września.
Przed dwa dni na parkingu przy DOK-u zaparkują też chętnie odwiedzane przez
mieszkańców foodtrucki. W niedzielę będzie tez koncert – ale na razie to
niespodzianka...

Program Future Batle 2022
Piątek 30 września - FP Workshops
18:00 - 19:15 - Sapo - warsztaty tanecznie dla uczestników
19:30 - 21:00 - Diablo - warsztaty tanecznie dla uczestników
Sobota 01.10:
1. 1vs1 hip hop do lat 20
2. 1vs1 hip hop open age
3. 3vs3 hip hop music (można tańczyć dowolny styl taneczny)
4. Street Dance Formacje do lat 16
5. Street Dance Formacje powyżej lat 16
6. Street Dance Formacje 30+
Niedziela 02.10:
1. 1vs1 hip hop do lat 10
2. 2. 1vs1 hip hop do lat 14
3. 3vs3 all styles

4. Street Dance Formacje do lat 10 pierwszy krok (formacje trenujące do 2lat)
5. Street Dance Formacje do lat 14 pierwszy krok (formacje trenujące do 2lat)
6. Street Dance Formacje do lat 10 MASTER
7. Street Dance Formacje do lat 14 MASTER
Judges 1vs1 oraz 3vs3:
Diablo
Ryfa
Jimmy Yudat
Judges Showcase Formacje:
Maniek
Ryfa
Jimmy Yudat
Judges niedziela:
Kuty
Maniek
Ryfa
DJ,MC:
Kuba
Rademenez
Lazy One
Maxtomax
Battle guest 1vs1 u10:
1. Lila
2. Kaja
Battle guest 1vs1 u14:
1. Aleks
2. Kowalinka
3. Krzychu
Battle guest 1vs1 u20:
1. Jasiu

2. Jaden Bull
3. Gleb
4. Doyah
Battle guest 1vs1 open:
1. Sapo
2. Andrey
3. Kuty
Rejestracja do 25.09.2022, przypominamy o zasadach:
Zgłoszenia formacji i 3vs3: wyślij maila na adres futurepacebattle gmail [dot]
com, w treści maila napisz:
nazwę ekipy:
dokładna ilość członków:
w tytule maila musi być nazwa ekipy i kategoria wiekowa
o przynależności do kategorii wiekowej decyduje średnia arytmetyczna DAT
URODZENIA wszystkich zawodników danej grupy
Zgłoszenia 1vs1:
Wyślij maila na adres futurepacebattle

gmail [dot] com, w treści maila napisz:

imię i nazwisko:
ksywa:
kategoria wiekowa:
data urodzenia:
nazwa ekipy (tylko gdy twój zespół bierze udział):
ew tytule maila napisz imię i nazwisko/ksywę oraz kategorię wiekową
* W kategoriach 1vs1 można startować maksymalnie w dwóch kategoriach
wiekowych
Startowe:
1vs1 - 45 zł
3vs3 - 45 zł (każda osoba)
Street Dance Formacje - 35 zł (każda osoba) Pokaż mniej

