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Taniec jest manifestacją wzruszenia,
A wzruszenie przemawia językiem
zrozumiałym dla wszystkichTa idea wyrażała imprezę rozrywkową pod nazwą &bdquo;Taniec z
Gwiazdami&rdquo;, który mogliśmy oglądać w sali widowiskowej MBP-Centrum Kultury w BoguszowieGorcach w sobotnie popołudnie 24 marca b.r. o godz.17.00. &bdquo;Pokaz według pomysłu i scenariusza
Henryka Hnatiuka, pracownika tut. CK, ściągnął na występ par tanecznych liczną rzeszę sympatyków,
choć nie wszystkim było dane ów pokaz doznać , jako że przybyli daleko późno po rozpoczęciu tej
wspaniałej imprezy. Punktualność, szczególnie na tego rodzaju pokazach jest wskazana. Ale ad rem.
W programie wieczoru wystąpiły pary taneczne z Klubu Tańca Towarzyskiego IMPULS w Świdnicy. I tak w
pokazie tańca wystąpiła para klasy B Patrycja Wiśniewska i Tomasz Jaszewski, która zbierała liczne
oklaski, i słusznie, albowiem pokaz wykonywali wicemistrzowie Polski. W klasie C wystąpiły pary: Sandra
Lipińska i Dawid Niżyński oraz Klaudia Zięba i Rafał Milewski. W ich wykonaniu mogliśmy zobaczyć tańce
standardowe; walc angielski, tango, walc wiedeński, fokstrot i guickstepa. Wiele ożywienia wniosły tańce
amerykańskie : rumba, samba, cha-cha, pasodoble i jive. Pokazy grup mistrzowskich przeplatały
formacje grup tanecznych NO NAME z wałbrzyskiego WOK-u,boguszowskie grupy taneczne BOGUSZÓWGORCE 500 i FOCUS z MBP-CK. W atmosferę pokazów grup i formacji tanecznych wpleciono filmowe
sceny
Taneczne z Ginger Rogers i Fredem Astaire czy &bdquo;Deszczowej Piosenki&rdquo; Debbie Reynolds i
Gene Kelly czy scen z filmu &bdquo;Czasem słońce, Czasem Deszcz&rdquo; produkcji hinduskiej z Laya i
Amitabh Bachany. Ponad półtoragodzinny pokaz niewątpliwie dał obecnym wiele satysfakcji i przeżyć
artystycznych i chęć sprawdzenia swoich sił i wydobycia ukrytych zdolności. A warunki ku temu sprzyjają.
Od ponad półtora miesiąca w tutejszej MBP-CK prowadzone są zajęcia tańca towarzyskiego pod
kierunkiem instruktora choreografa Henryka Hnatiuka. Jeszcze w tym roku szkolnym są przyjmowane
zapisy chętnej młodzieży gimnazjalnej a od miesiąca września zapisy dzieci ze szkół podstawowych.
Zachęcam rodziców do zapisów swoich pociech!
I ważna wiadomość. Pokazy, jak ten sobotni, będą miały charakter cykliczny. Według zamierzeń
organizatora kolejne edycje &bdquo;Tańca z Gwiazdami&rdquo; będą raz w kwartale a zapraszane znane
gwiazd tańca i formacje taneczne.
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