Spektakl Szkoły Tańca

Termin:
6 czerwca 2022 - poniedziałek
Godziny:
8.30, 10.30, 12.30 - spektakle dla szkół i przedszkoli
Miejsce:
Teatr Kameralny w Bydgoszczy (ul. Grodzka 14-16)
Czas: 75 minut
Spektakl:
Autorska opowieść o tym jak: "dorastać
MARZENIAmi".
Pełna nadziei i wzruszeń opowieść dla młodszych
i starszych.
Historia ruchem pokazująca etapy dorastania.
Tancerze przeprowadzą widza przez różne etapy
życia, pokazując najważniejsze momenty i
zagrożenia danego etapu dorastania.
Na scenie zobaczymy pełne uśmiechu, dziecięcej
radości i energii choreografie, a także układy
przepełnione pasją i dojrzałością.
Opowieść o KAŻDYM z NAS, od narodzin po
otwarcie drzwi dorosłości.

Bilety:
Cena: 20 złotych
Kadra bezpłatnie. Liczba opiekunów musi zostać
wcześniej skonsultowana i zatwierdzona przez
organizatora.
Rezerwacje biletów:
Wstępna rezerwacja miejsc TYLKO ONLINE - przez
formularz dostępny na
www.echo.bydgoszcz.eu
Rusza 5 maja.
Bilety dostępne do wyczerpania miejsc na daną
godzinę spektaklu.

Płatność:
Wybór miejsc tylko po dokonaniu płatności.
Występujący:
W przypadku rezerwacji grupowych:
Tancerze zrzeszeni w formacjach turniejowych
płatność regulujemy przelewem (dane w
ECHO art. Multimedaliści konkursów tanecznych
formularzu rezerwacji) bądź gotówką w siedzibie
w randze ogólnopolskiej, europejskiej, a nawet
ECHO art.
światowej.
Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i
Bilety zostaną wydane niezwłocznie po dokonaniu
ponadpodstawowych z terenu Bydgoszczy i okolic. płatności, w zależności od decyzji: bilety w formie
Wiek artystów: 5-21 lat.
online, lub papierowej.
"Jak nić się plecie ludzki los, choć każdy dzień jest nowy.
Ktoś rodzi się, ktoś żegna świat skinieniem siwej głowy.
Nieznany głos popędza nas, by biec ku dojrzałości.
A przyszłość, choć zakryta jest, początek ma w przeszłości.
Nikt nie zatrzyma - choćby chciał - wyścigu dorastania.
A częścią każde drogi są zakręty i wyzwania.
Jak cenny skarb, jak drogi dar jest Nowonarodzony,
Co słodkie sny w ramionach śni miłością otulony.
Niewinny jak wiosenny kwiat i jak kwiat doskonały.
Przesłania bliskim cały świat, choć jest tak bardzo mały."
Libby Walden

Organizator:
Szkoła Tańca ECHO art
ul. Wojska Polskiego 23, BYDGOSZCZ
691-554-239 | echoart.bydgoszcz@gmail.com
www.echo.bydgoszcz.eu
godziny otwarcia:
PN i WT 10.00-20.30
ŚR, CZW i PT 16.00-20.30

