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W sobotę, 25 marca, w MSS Świtezianka odbył się  

V Festiwal Tańca „Wolsztyn tańczy pełną parą  

2013”. 

Do udziału zgłosiło się 38 grup z całej Polski co łącz-

nie dało 536 uczestników! Skąd takie zainteresowa-

nie? Tego typu festiwali jest w Polsce niewiele,  

a Wolsztyn zaznaczył się już w kalendarzu imprez 

tanecznych. W tym roku impreza odbyła się na ska-

lę ogólnopolską. Dzięki temu odwiedziły nas dzieci  

i młodzież z takich miast jak: Bydgoszcz, Zielona 

Góra, Skwierzyna, Leszno czy Łagów Lubuski. 

Werdykt jury w składzie: Piotr Bańkowski, Katarzy-

na Kmiecik oraz Izabella Adamiec, wyglądał nastę-

pująco: 

kat. I /hip-hop/ (do 12 lat) 

1. Takt - “...” - Odolanów 

2. Zyg Zak - “...” - Odolanowski Dom Kultury, 

3.  Bingo - “...” - Odolanów, 

Wyróżnienie - Zespół 26 Gigabajtów - “...” - Zie-

lona Góra 

  

- kat. I /hip-hop/ (od 13 lat) 

1. Da Girls - “...” - Zielona Góra 

2. Nokaut - “Eksperyment” - Studio Tańca Lati-

na - Wolsztyn, 

3. Feel the beat - "..." - Jarocin 

Wyróżnienie - Gruff - “Changes” - Zielona Góra 

  

- kat. II /inne formy tańca/ (do 12 lat) 

1. Arabeska - “Piraci” - Wolsztyn, 

2. Brax - III - “Braxowa Tajemnica” - Bydgoszcz, 

3. Rytmy Planety gr. 2 - układ "Tańcuj, tańcuj" - 

Brzeg Dolny, 

Wyróżnienie - Och - “Strachy na lachy” - Łagów 

Lubuski 

  

- kat. II /inne formy tańca/ (od 13 lat) 

1. Arabesque’a II - fragment spektaklu “36,6 

Gestów sześciennych” - Bydgoszcz, 

2. Brax II - “Dialog” - Bydgoszcz, 

3. Puenta - “Po za...” - Leszno, 

Wyróżnienie - Flo- układ "......." - Kościańska 

Akademia Tańca.  

Zwycięzcy otrzymali statuetki z logo festiwalu 

oraz nagrody finansowe. 

Wolsztyński Dom Kultury serdecznie dziękuje 

wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie  

i zapewnia zapewnia, że festiwal z pewnością 

odbędzie się również w przyszłym roku! 


