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Taneczne status quo

23.05.2016.

CHOSZCZNO. Ponad 180 tancerzy zaprezentowało się w sobotnich
eliminacjach do Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w
Szczecinie. Wśród laureatów i wyróżnionych znalazły się również
choszczeńskie formacje: Revers, Terpsychora, Sefora, Łobuziaki i
Reversik. - Dałyśmy z siebie wszystko, a nasza prezentacja była dobrze
zsynchronizowana - cieszyła się z występu i nagrody ZOFIA KUCHARSKA,
tancerka z Terpsychory.

Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych przeprowadzany jest w ramach Przeglądu Amatorskiego
Ruchu Artystycznego i wszystkie startujące tam formacje marzą o tym, aby nie tylko "załapać" się do
Szczecina, ale także znaleźć się na liście laureatów. Tym razem na deskach Choszczeńskiego Domu
Kultury zaprezentowało się 13 ekip z Choszczna, Pełczyc i Krzęcina, reprezentujących różne formy tańca
współczesnego. - Na pełną ocenę każdego występu składa się przede wszystkim układ choreograficzny,
ale ważne są też stroje, praca z rekwizytami, gra aktorska, no i oczywiście ogólny wyraz prezentacji.
Muszę zaznaczyć, że podobały się nam wszystkie występy, ale największe wrażenie zrobiły na nas układy
zaprezentowane przez zespoły: Terpsychora, Revers i Top Dance II - mówiła DELFINA PAWŁOWSKA,
tancerka ze szczecińskiego Teatru Tańca Współczesnego, która w sobotę również przewodniczyła jurorom
choszczeńskiego przeglądu. Dwie pierwsze z wymienionych przez nią formacji są zespołami tańca
współczesnego, na stałe trenującymi w Choszczeńskim Domu Kultury oraz Klubie Wojskowym 12 Brygady
Zmechanizowanej w Choszcznie. Jurorzy bijąc brawo tancerzom zaznaczyli również, że sukcesy tych
zespołów są także dziełem instruktorów BEATY LEŚNIAŃSKIEJ (Terpsychora) i ANNY ARGENTATI
(Revers). Według regulaminu tych eliminacji, tytuł laureata zdobyć może tylko najlepszy zespół w danej
grupie wiekowej. - Ale dopuszcza też możliwość przyznania dwóch tytułów z jednej grupie, oczywiście
kosztem innej - tłumaczy jurorka ANNA FIC-ŁASOWSKA. Tak więc Revers i Terspychora awansowały do
finału w kategorii powyżej 15 lat, a całość uzupełnił znany nam dobrze Top Dance II (11-15 lat) z
Pełczyc. - Można śmiało stwierdzić, że zachowane zostało taneczne status quo naszego regionu - tak
skomentował ten werdykt JANUSZ LEWANDOWSKI. Przyznał się do tego, że za sprawą córki obserwuje te
zmagania od kilku lat i za każdym razem na podium znajdują się wspomniane zespoły. Dodajmy, że
jurorzy przyznali również wyróżnienia, w tym dla choszczeńskich zespołów: Sefora, Łobuziaki (ChDK) i
Reversik (KW 12 BZ w Choszcznie). Dodatkowym akcentem sobotniego przeglądu były prezentacje
miniatur tanecznych wykonanych przez duet ANITA WESOŁOWSKA - OLIWIA SIEWIOR oraz solistkę
ZOFIĘ KUCHARSKĄ. Przedstawione przez nie układy nagrodzone były na tegorocznym Festiwalu Tańca
Nowoczesnego w Łebie.
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