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Już 25 maja w „Świteziance” odbę-

dzie się piąta edycja Festiwalu Tańca 

„Wolsztyn tańczy pełną parą”. Tym 

razem Wolsztyński Dom Kultury zad-

bał, aby festiwal objął teren całej 

Polski! 

 Tu już nie ma żartów.  Poziom wzra-

sta z każdą edycją. W tym roku orga-

nizatorzy postanowili rozszerzyć za-

sięg nie tylko po to by zwiększyć pre-

stiż imprezy, ale także, aby podnieść 

jakość i konkurencyjność między gru-

pami tanecznymi.  

Mało festiwali 

W całej Polsce, w ciągu roku, organi-

zowanych jest zaledwie kilka tego 

rodzaju przeglądów, w tym w woje-

wództwie wielkopolskim około 

trzech. Wolsztyn zapisuje się na ma-

pie tanecznych spotkań jako śmiały 

partner i promotor kultury tańca. Co 

roku w podczas festiwalu zasiada wy-

kwalifikowane jury, które bacznie 

obserwuje poczynania dzieci i mło-

dzieży podczas występów. W tym ro-

ku obradować będą Piotr Bańkowski 

(Dyrektor Teatru Tańca Zakręconego 

z Poznania), Katarzyna Szczepanik 

(Poznań) oraz Izabella Adamiec 

(Wrocław).  

700 uczestników! 

Zgłoszenia przerosły oczekiwania or-

ganizatora. Jeszcze kilka dni przed 

zamknięciem listy widniało 50 grup, 

co w sumie daje nam 700 uczestni-

ków! To spore przedsięwzięcie 

zwłaszcza pod względem logistycz-

nym. Jednak organizator zapewnia, że 

wszystko  odbędzie się bez proble-

mów. Doświadczenie, które niebywa-

le posiada Wolsztyński Dom Kultury 

w przeprowadzaniu tego typu imprez, 

pozwoli widzowi na  obejrzenie nieco-

dziennego widowiska, a zespołom na 

płynny przebieg imprezy.  

Co nagrodzą? 

Grupy, które będzie można obejrzeć 

25 maja rozpoczną pokazy od godziny 

10.00. Po każdej kategorii przewidzia-

na jest przerwa. W trakcie festiwalu 

zespoły zaprezentują się w dwóch 

przedziałach wiekowych (do 12 r.ż  

i od 13 r.ż.) w tym w kategoriach:  

 show oparte na technikach tań-

ca : hip-hop, streat ;  

 inne formy tańca (inscenizacja 

taneczna, taniec jazzowy, ta-

niec współczesny. 

Jury po ogłoszeniu werdyktu wręczy 

nagrody finansowe oraz upominki.  

Już dzisiaj prosimy zapisać sobie 25 

maja w kalendarzu, bo taką imprezę 

na pewno warto odwiedzić. 

Więcej informacji na temat Festiwalu 

Tańca można uzyskać wchodząc na 

stronę www.domkulturywolsztyn.pl. 

Serdecznie zapraszamy! 


