Stream of Dance od září v KVC VIncent
Taneční skupina Stream of Dance byla založena Tomášem Sloupským a jeho manželkou Lucií Sloupskou v roce
2012 na základě mnohaletých tanečních zkušeností a práce s dětmi. Své centrální studio má na Praze 8 na
Ládví. Od založení se skupina Stream of Dance drží na předních příčkách celorepublikových tanečních soutěží a
každoročně obhajuje titul mistrů České republiky. Jejich dětské soutěžní choreografie patří k těm nejlepším
v republice, v roce 2014 získali titul Absolutní vítěz na Taneční skupině roku s legendární choreografií Půda 1962
a v letošním roce vyhráli mimo jiné i Mistrovství Evropy s dětskými choreografiemi Turbo 90 a OrchestrRap.
Během školního roku pořádají vánoční a závěrečné vystoupení pro rodiče a přátele, kde mají možnost vystoupit
všichni tanečníci z kurzů a účastní se řady veřejných vystoupení pro děti i dospělé. Spolupracují s Dětskými studii
s.r.o. a připravují dětské muzikály pro základní školy, uvedli vánoční muzikál One Bright Star, Frankie a
já, Hagbanino prokletí a v letošním roce muzikál Šeherezáda. Každoročně pořádají letní taneční tábor - Týden
plný tance a příměstské tábory.
Stream of Dance se zaměřuje především na práci s dětmi, na jejich nadšení pro pohyb a tanec a rozvíjí jejich
taneční talent. Zkušení lektoři vyučují celou škálu tanečních stylů jako street dance (hip hop, break dance, house
dance, new style atd.), muzikálový a scénický tanec, contemporary a balet.
Zakladatel Stream of Dance - Tomáš Sloupský vede řadu tanečních kurzů a oslovuje talentované děti do
výběrových soutěžních skupin. Právě jeho dětské freestylové choreografie patří k těm neznámějším a
nejúspěšnějším. Při své tvorbě čerpá mimo jiné i ze svých mnohaletých zkušeností z divadla Kalich, kde působil
jako herec a tanečník v řadě muzikálů např. Galileo, Robin Hood, Krysař, Pomáda a Osmý světadíl.
V letošním roce Stream of Dance rozšiřuje své působení a nově otevírá taneční kurz ve Vinoři. Od 13. Září bude
v KVC Vincet probíhat pravidelně každou středu od 13:00 do 14:00 kurz pro děti od 6 let. Na děti se bude těšit
právě zakladatel Stream of Dance - zkušený lektor, tanečník a choreograf - Tomáš Sloupský. 13.9. proběhne
první ukázková lekce s možností zápisu, ale v případě volné kapacity bude možné se připojit i v průběhu školního
roku. První lekce je zdarma a místo v kurzu je možné si rezervovat na info@streamofdance.cz. Další informace
najdete na www.streamofdance.cz .
Těší se na Vás Tomáš Sloupský a jeho Stream Team.

