VÁNOČNÍ CENA MDDM ÚVALY „z obýváku“
TANEČNÍ SOUTĚŽ pro každého

PROPOZICE
Letošní 12. ročník bude soutěží videí, natočených doma a zaslaných na úložiště
MDDM Úvaly.
Přihlášením do soutěže a nahráním videa vyjadřujete souhlas s
případným uveřejněním oceněného klipu, výsledkové listiny a se zpracováním
osobních údajů pro potřebu pořadatele.
Pořadatel soutěže:

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace

Vedoucí soutěže:
Odborný dozor:
Porota:
Organizační štáb:

Alena Navrátilová – TO MDDM Úvaly
vedoucí TO MDDM
sedmičlenná odborná porota
pracovníci a spolupracovníci MDDM Úvaly

Druh soutěže:

nepostupová taneční soutěž sólistů

Podmínky taneční soutěže: taneční vystoupení musí být dílem tanečníků /vedoucí, trenéři a
rodiče mohou pouze poradit/
Startovné:

není stanoveno

Úhrada nákladů:

Pořadatel nehradí soutěžícím žádné náklady spojené s účastí na soutěži.

Přihlášky:

Odkaz na elektronické přihlašování a přijímání videí na Vánoční cenu
https://forms.gle/yBYXegoh7KkXPFsz9

Přihlašování a nahrávání videí je možné od 16.11. do 14.12. 2020 do 24:00 hodin, každé video
musí být označeno jménem, názvem vystoupení a disciplínou pro
identifikaci a přiřazení k přihlášce
Termín zveřejnění výsledků a vítězných videí: 6.1. 2021
Adresa pořadatele:

MDDM Úvaly, Vít. Nováka 372
250 82 Úvaly

Technické podmínky:

budeme přihlížet k velikosti prostoru, ve kterém bude video realizováno

VĚKOVÁ KATEGORIE:
1.
Mini – děti do 8 let
2.
Děti – tanečníci 9 -11 let
3.
Junioři – tanečníci 12 -15 let
4.
Dospělí – nad 15 let
Počítá se věk v den konání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo spojit kategorie, které budou málo
obsazené.

FORMA TANCE:
A/
MODERN DANCE /výrazový tanec, tanec s náznakem děje, taneční show, moderna/
B/
STREET DANCE
/hip hop, street dance, electric boogie, break dance, street show/
C/
DISKO DANCE
/disco dance, disco show/
D/
MAŽORETKY, ROZTLESKÁVAČKY
DISCIPLÍNY:
sóla

Ceny:

Informace:

– délka skladby 1:00 – 1:30 min
Diplomy a čestná uznání pro nejlepší tanečníky ve všech disciplínách a kategoriích
a upomínkové listy pro ostatní účastníky.
www.mddmuvaly.cz
mobil: 607124578 – Alena Navrátilová
email: alena.navratilova@mddmuvaly.cz

FORMY TANCE A JEJICH CHARAKTERISTIKA :
A / Modern Dance
- Techniky moderního, jazzového a výrazového tance
Hudba: vlastní nahrávka
Popis stylu: využití technik současného moderního tance. Hlavním posuzovacím hlediskem v této disciplíně bude
úroveň provedení tanečních pohybů a dále námět, dějová linka. Jedná se především o obrazy, nálady, parketové
kompozice. Rekvizity, akrobacie povoleny
- Show Dance
Hudba: vlastní nahrávka – nesmí být tančeno ve stylu DD, HH, Street Dance
Popis stylu: zahrnuje choreografie zpracovávající určité téma nebo děj s využitím všech aspektů show, tzn.
spojení obsahu, tématu, hudby, taneční techniky, kostýmů, případně kulis a rekvizit.
Taneční techniky - modern, jazz, balet, step, rock 'n' roll, výrazový tanec, orientální tanec, lidový tanec
Rekvizity, kulisy, akrobacie povoleny

B / Street Dance :
- Street Show choreografie
Hudba: vlastní nahrávka, musí mít charakter HH, R´n´B, Funky, Street Pop, EB, ale mohou využít i jiný hudební
žánr, který ovšem nesmí dominovat.
Popis stylu: soutěžící může předvést libovolný taneční styl jako je Hip hop, EB, BD, styly Street a podobně.
Tanečníci mohou pro zvýšení atraktivity použít ve svém vystoupení prvky jiných, než Street disciplín, které nesmí
dominovat. Vysoce se cení předvedená show, nápad a jeho choreografické zpracování.
Akrobacie, rekvizity a kulisy jsou povoleny
- Hip hop choreografie
Hudba: vlastní nahrávka ve stylu hip hop
Popis stylu: tanec typický pro hip hopovou hudbu
Rekvizity, kulisy nejsou povoleny. Pokud se užívá věc, která je součástí kostýmů (např. brýle, klobouk), není toto
považováno za rekvizitu, pokud věc není odložena na parket či mimo něj.
Akrobacie a prvky break dance povoleny, ale nesmí v choreografii převažovat
- EB, BD
Hudba: vlastní nahrávka, musí mít charakter vhodný pro disciplínu.
Popis stylu: Převážně je třeba dodržet styl tance EB nebo BD se zapojením jiných prvků streetových disciplín.

C / Disco Dance
- Disco Dance choreografie
Hudba: vlastní nahrávka ve stylu disko
Popis stylu: energické, dynamické tancování, možno využít i jiných stylů (nesmí v choreografii převažovat)
Rekvizity, kulisy: nejsou povoleny. Pokud se užívá věc, která je součástí kostýmů (např. brýle, klobouk), není toto
považováno za rekvizitu, pokud věc není odložena na parket či mimo něj.
Akrobacie povolena
- Disco Show choreografie
Hudba: vlastní nahrávka, musí mít ve stylu disko, ale mohou využít i jiný hudební žánr, který ovšem nesmí
dominovat.
Popis stylu: energické, dynamické tancování, možno využít i jiných stylů (nesmí v choreografii převažovat).
Vysoce se cení předvedená show, nápad a jeho choreografické zpracování.
Akrobacie, rekvizity a kulisy jsou povoleny

D / Mažoretky a roztleskávačky
- Mažoretky:
Hudba: vlastní nahrávka
Popis stylu: tanec s hůlkou, pochodování (na levou nohu do hudby), důležité je zvedání kolen a švihání rukama
až do výšky očí, můžou se vyskytovat taneční prvky (nesmí převažovat nad pochodováním), nesmí se v sestavě
objevovat gymnastické nebo akrobatické prvky
Rekvizity: hůlka – povinná
- Roztleskávačky:

Hudba: vlastní nahrávka
Popis stylu: energické pohyby rukou, skoky, výkopy, tanec ve stylu disco dance, show dance, street
dance, možnost použití i baletních prvků. V sestavě by měly být gymnastické nebo akrobatické prvky.
Povoleny rekvizity, pompomy.

