Спортивно-танцювальний клуб «DANCE Mafia Family»
Запрошують Вас взяти участь у
Всеукраїнських змаганнях з сучасного танцю

«STEP UP»
20 - 21 травня 2016р.
Місце проведення
м.Тернопіль, вул.Текстильна 28ч, Торговельно-розважалььний комплекс
«Подоляни», концерт-холл «Podolyany».
(каток, боулінг, дитячі ігрові центри, кінотеатри, заклади громадського
харчування, бутіки та ін.)http://www.podolyany.com.ua/
На Вас чекають безліч сюрпризів:
* ІМЕНИТІ СУДДІ
* ЗІРКОВІ ГОСТІ З ТЕЛЕШОУ «ТАНЦЮЮТЬ ВСІ»
(сюрпризи від них).
* ПРИЗОВИЙ ФОНД 9 000 ГРН.
* ПОДАРУНКОВІ СЕРТИФІКАТИ ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
*ПРОФЕСІЙНЕ СВІТЛО, ЗВУК, ФОТО, ВІДЕО.
* СВЯТКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЛУ
(Vip-cтоли для гостей, та багато цікавого).

Незалежне суддівство представлятимуть:

Олена Кордобан
Фіналістка проекту "Танцюють
всі 9, хореограф "Dance avenue",
хореограф постановки "Дитячого
Євробачення" 2014.

Богдан Урхов
Артист балету, хореограф, педагог,
лауреат 1,2,3 ступенів Міжнародного
фестивалю класичного танцю, фіналіст
міжнародного сезону Танцюють всі 9,
Гран-прі Всеукраїнського фестивалю
ім. Героя України М.Вантухіна,
хореограф-постановник танцювального
проекту “Trend Dance Project”

Путілов Олександр
Педагог Dance Centrе Myway,
хореограф телепроекту "Майданс".
Кліпи: В.Курасова
«Не смейся
судьбе в лицо», Роза Мажонц «Не
беда», учасник Quest Pistols Show.

Христина Заяць
Фіналістка проекту "Танцюють
всі - 8", 2 місце "Palas Dance",
"JBballet",
"Crystal
show","Madrin".

Місюрка Степан
Танцівник, хореограф. Топ 40
"Танцюють всі 7", Кліпи - Єва
Бушміна, Анастасія Кудрі, Роза
Мажонц.". Робота з артистами –
А.Славская,
А.Лазарєва,
гурт
"Стереоплен", "JAPANDA".

Номінації
Hip-Hop, Jazz Funk, Break-Dance, Twerk, Street Dance Choreography, Street Dance Show, Dancehall, Dance
Show, Disco, Disco Slow, Сontemporary, Contemporary Choreography, Belly-Dance, Народний танець.
•

Будь-ласка, перед реєстрацією ознайомтесь з правилами тлумачення деяких танцювальних
стилів, що додаються до цього положення!!!
(Якщо відсутній відповідний для Вас стиль танцю, але Ви хочете брати участь у змаганнях,
телефонуйте організаторам до 10.05.2017 для внесення необхідної номінації).
Музичний супровід
USB flash-носії (перевірити на віруси!!!)
* Музика повинна відповідати номеру учасника.
* Аудіо треки не будуть прийматися на CD, телефонах та інших пристроях!!!
* Відповідальність за якість звучання несуть керівники.
Нагородження переможців.
Усі фіналісти нагороджуються дипломами, учасники що посіли з першого по третє місце медалями, Small group та Formation – усі нагороджуються кубками за участь, та великими
іменними дипломами!!!
У категорії "Початківці" всі учасники нагороджуються медалями та дипломами.
Увага!!! У номінації Formation Street Dance Show ( Ювенали, Юніори, Дорослі) Перше місце
отримує ПРИЗОВИЙ ФОНД - 3000 грн.
(лише при наявності мінімум 5 команд у кожній категорії.)

Реєстрація
Online-registration: https://flymodern.dance. Останній термін подання заявок: 16.05.2017 до 23.59
При виникненні питань щодо online-реєстрації прохання звертатись за тел.: +38 050 5044642
У фестивалі можуть прийняти участь усі охочі, танцюристи українських і зарубіжних
танцювальних шкіл, студій, клубів, а також незалежні танцюристи.
Вікові Категорії
Діти до 5 р. – 4-5 років
Діти до 7 р. – 6-7 років
Ювенали 1 – 8-9 років
Ювенали 2 -10-11 років
Юніори 1– 12-13 років
Юніори 2 – 14-15 років
Дорослі – 16 років і старші
* Організатори мають право об’єднувати номінації та вікові категорії , якщо менше 6-ти учасників.

Фінансові умови
Благодійний стартовий внесок для всіх танцюристів становить:
Solo – 150 грн. з особи за програму
Duo – 100 грн. з особи за програму
*** під власну фонограму
Trio - (3 учасників, тривалість 1:15 хв.) – 150 грн. з особи за номер
Small group - (4-7 учасників, тривалість 2:15 хв.) – 150 грн. з особи за номер
Formation (8-23 учасників, тривалість 2:30 - 3:00хв. ) – 100 грн. з особи за номер
Prodaction (24 і більше учасників, тривалість 2:30 - 3:30хв. ) – 100 грн. з особи за номер
Street Dance choreography– (1 учасник, тривалість 1:00хв) – 200 грн. з особи за номер
Duo Street Dance choreography - (2 учасники, тривалість 1:30хв) – 150грн. з особи за програму.
Street Dance Show – (1 учасник, тривалість 1:15хв) – 200 грн. з особи за номер
Contemporary choreography – (1 учасник, тривалість 1:30хв.) – 250 грн. з особи за номер
Jazz Modern – (1 учасник, тривалість 2:00 хв.)– 250 грн. з особи за номер
Duo Dance Show – (2 учасники, тривалість 2:00 хв.) – 250 грн. з особи за номер
Duo Contemporary choreography - (2 учасники, тривалість 2:00 хв.) – 250 грн. з особи за номер
Duo Jazz Modern choreography - (2 учасники, тривалість 2:00 хв.) – 250 грн. з особи за номер
Допустима участь у Formation 2-ох і не більше танцівників старшої вікової категорії!

Для всіх керівників та учасників змагань – вхід безкоштовний (за умови
попередньої заявки).

Вхідний квиток для супроводжуючих – 100 грн.
Стосовно проживання в готелях зі знижками, які надаються
учасникам фестивалю телефонуйте 096-78-28-150 Юлія Підгайна.

20 травня
1 ВІДДІЛЕННЯ:
Реєстрація і Розминка: 08.00. Початок змагань: 9.00 (Діти до 5 рок. Діти до 7 р.)
Solo, Duo, Trio, Small group, Formation, Production ( Hip-Hop, Jazz Funk, Street Dance Show, Dance
Hall, Street Dance Choreography ).
2 ВІДДІЛЕННЯ:
Розминка:11.30. Початок змагань: 12.00 (Ювенали 1, Ювенали 2 ). Solo, Duo,Trio, Small group,
Formation, Production (Hip-Hop, Jazz Funk, Street Dance Show, Street Dance Choreography, Dance
Hall )
15.00 - Початок змагань по BRAKE DANCE (усі вікові категорії !!!)
3 ВІДДІЛЕННЯ: Початок змагань: 16.00 (Юніори 1, Юніори 2, Дорослі ) Solo, Duo, Trio, Small
group, Formation, Production (Hip-Hop, Jazz Funk, Street Dance Show, Street Dance Choreography,
Twerk, Dance Hall).

21 травня
1 ВІДДІЛЕННЯ:
Реєстрація і Розминка :9.00 Початок змагань: 10.00 (Діти до 5 рок. Діти до 7 р. Ювенали 1,
Ювенали 2) Solo, Duo, Trio, Small group, Formation, Production (Dance show, Disco, Disco Slow,
Сontemporary, Jazz Modern, Сontemporary Choreography).
2 ВІДДІЛЕННЯ:
початок змагань 14:00.(Юніори 1, Юніори 2, Дорослі) Solo, Duo, Trio, Small group, Formation,
Production (Dance show, Disco, Disco Slow, Сontemporary, Jazz Modern Сontemporary Choreography).
3 ВІДДІЛЕННЯ:
Початок змагань 17:00 (усі категорії Belly-Dance, Народний Танець, Салса,Меренга).

Увага!!! Час може змінюватись організаторами.
Додаткова інформація за телефоном:
(096) 78 28 150
Підгайна Юлія
067-353-07-75
Кульбако Ельвіда

Правила
Street Dance Show
Категорії Стріт данс шоу: соло, дует, малі групи, формейшини, продакшн.
Налаштування декорацій
Сценічні декорації та реквізит ДОЗВОЛЕНІ, його повинні налаштувати за 15 секунд і дається 15 секунд на те, щоб
їх забрати. Час починається з того моменту, як перший предмет з’явився на сцені і у випадку, коли декорації
забирають зі сцени, як тільки останній предмет з неї забирають. Це положення стосується всіх дисциплін Стріт
данс шоу. Учасники мають приносити і забирати реквізит за один хід.
Особливості і рухи:

Виконання танцювальної техніки має відповідати характеру Стріт данс дисциплінам: Хіп-хоп, Диско,
Брейк данс, Електрік бугі, Техно, Jazz Funk, Dance Hall, Twerk).
•
•

Усі складові мають бути в стилі шоу, мати тему або ідею, яка має бути зрозумілою з номеру.
Танцівники виступають, застосовуючи перераховану техніку, за бажанням: або в чистій версії,
або змішаній. Приклад: виступ, виконаний лише у стилі техніки Хіп-хоп оцінюється, як і
виступ, в якому змішані Хіп-хоп, Брейк данс, Електрік бугі, Техно, Jazz Funk, Dance Hall,

Twerk.
Примітка: музичність, відмінність танцю та малюнків в номері, оригінальність, разом з хорошим
виконанням постановки та акторською грою, індивідуальною/НОВОЮ, ОРИГІНАЛЬНОЮ хореографією високо
оцінюватиметься. Важливо показати гармонію поєднання ідеї, музики, танцю, хореографі, костюмів та декорацій.
Оцінюється презентація та образ в цілому.

Street Dance Choreography
Категорії Стріт данс хореографія: соло, дует, малі групи, формейшини, продакшн.
Особливості і рухи:

Ви можете виконувати для постановки свого шоу в соло, дуеті чи в команді такі стилі, як jazz-funk, jazzpop, waacking, vogueing, hip-hop choreography, locking, popping, bboying/bgirling (breaking), house dance,
hip-hop dance, party dances, krumping, stepping, stomp, dancehall, flexing, turfing, chicago footwork,
Baltimoore і т.д.
Танцівники виступають, застосовуючи перераховану техніку, за бажанням: або в чистій версії, або
змішаній. Приклад: виступ, виконаний лише у стилі техніки Хіп-хоп оцінюється, як і виступ, в якому змішані
різні стріт напрямки. Такий підхід постановки шоу развиває Вашу універсальність володіння декількома
стилями. Що важливо в сучасній світовій танцювальній індустрії.
.
1. учасники в команді танцюють разом. Команду оцінюють, як одне ціле. Можуть виконувати соло частини,
але вони не повинні домінувати.
2. акробатичні рухи: дозволені. Гімнастичні комбінації, які виконуються на паркеті та складаються з більш,
ніж 3 акробатичних елементів повинні бути зведені до мінімуму.

DANCE SHOW
До категорій танцювальних шоу належать: чоловіче та жіноче соло, дует, мала група, формейшин,
продакшин.
Персонажний вид танцю який зображає на сцені персонажі з Балету, Опери, Бродвею, Musical Theatre,
телебачення та відео. Тут великий ряд персонажів, наприклад: вовк з “Пітер і вовк”, Червона шапочка, Пташка,
Котик, Квітка, Метелик, Тваринка, Моряк, Медсестра, Релігійний проповідник, Жебрак, Принцеса чи замок
Шерлі. Костюми, музика і рухи повинні відповідати персонажам, яких зображають.
У танцювальному шоу дозволяється виконувати: підтримки, стрибки , акробатику, використовувати

реквізит, фонограму та інші сценічні предмети. Танцювальний номер завжди повинен мати історію та очевидну
ідею, щоб захоплювати глядачів.
1. При використанні у композиції рухів та елементів інших стилів танцю таких, як диско, хіп-хоп, електрікбугі, брейк-данс, степ, або коли американські та міжнародні бальні танці, латина використані в номері,
вони не повинні домінувати.
2. Персональна інтерпретація танцюриста та хореографа повинна бути зрозумілою, якщо використаний
один з цих стилів танцю.
3. Акробатичні рухи оцінюються згідно критерій шоу і не повинні ніколи переважати, а навпаки бути на
рівних з ідеєю або темою. Якщо сучасні гімнастичні рухи домінують в номері слід очікувати, як наслідок,
істотне зниження балів в техніці.
4. Сценічний реквізит: дозволений.
5. Музичність - різновид танцю, стилю та характеру. Оригінальність - оцінюється взагалі номер та
індивідуальна хореографія. Дуже важливо передати гармонію у поєднанні ідеї, музики, танцю,
хореографії, костюму і реквізиту , так як цілий образ буде впливати на оцінювання виступу презентації.
6. Формейшини оцінюються, як одне ціле. Соло, дует або частини колективу можуть виділятись, але не
повинні домінувати.
7. Усі танцювальні шоу-номери повинні базуватись на понятті, історії, темі або ідеї. Композиція повинна
мати назву, а поняття, історія, тема або ідея - бути цілком зрозумілими і відображатись через рухи, які
поєднуються та відображають номер. Хореографія - креативна, наділена багатою уявою та оригінальними
прийомами, що відображає в собі саме значення «шоу».

Сontemporary
(композиція для початківців)
Танцює лише категорія Початківці , композиція під музику організатора.
Хід змагань: у кожному турі учасники виступають по заходам. Кожен захід починає і закінчує
однохвилинним виступом. Загальний захід (танцюють 2 заходи разом у кожному турі). Під час загального заходу
дається можливість суддям порівняти учасників.
Головним критерієм оцінювання цієї дисципліни є рівень рухів, техніка,композиція. Історія і зміст
можливі, але ці критерії не так наголошуються, як, наприклад, у Сontemporary Choreography.

Jazz Modern, Сontemporary Choreography
Категорії модерн/контемпу: чоловіче та жіноче соло, дует, малі групи, формейшини.
Танець в стилі модерн/контемп є мистецькою формою з багатьма видами стилю, які зазнавали розвитку
та певних змін протягом відносно довгого періоду часу.
Модерн є не таким напруженим, вільним стилем танцю, в якому хореограф використовує емоції і настрій,
щоб зобразити свої власні кроки, рухи, на відміну від структурованого набору рухів в білеті. В модерні навмисно
задіюють силу, тоді як балет намагається бути легким і граціозним.
Розвиток стилю модерн був логічним наслідком танцювальних стилів, що існували на початку 20-ого
століття, коли танцівники цього часу намагались звільнитись від класичних форм, які вони вважали занадто
суворими та обмежувальними, тому танцюристи почали шукати нові напрямки і техніку, щоб відкрити в
хореографії нове дихання.
Ця танцювальна дисципліна відноситься до техніки модерну, яка була створена протягом першої половини
20-ого століття популярними викладачами та хореографами, такими як: Marta Graham, Jose Limon, Alvin Ailey,
Merce Cunningham, Lester Horton і багатьма іншими на американському континенті, а також Kurt Jooss, Mery
Wigman, Hanya Holm та іншими в Європі.
Беручи до уваги факт, що усі стилі танцю перебувають у постійному стані руху та розвитку, не означає,
що ми повинні використовувати лише первинну техніку в нових формах. Навпаки, мова йде також про
використання сучасних напрямків у техніці модерну, що або повертається до свого початку, або ми можемо
застосувати цілком нові, експериментальні ідеї для танцю-модерн. Сучасна хореографія дала нову інформацію
про тіло і те, як воно працює, запропонувала нові рухи, інші форми, нову композицію і простір для експерименту.

1. Особливості та рухи: набір рухів повинен вміщати техніку стилю модерн/контемп і поточні напрямки,
повинен відповідати віковій категорії і майстерності танцюристів.
Сучасний балет не слід плутати з танцем модерн і він не може конкурувати у цій дисципліні. Інші сучасні стилі
такі, як хіп-хоп, диско, брейк данс та електрік бугі можуть об’єднуватись, але вони не повинні домінувати в
перфоменсах стилю модерн.
Головним критерієм оцінювання цієї дисципліни є рівень рухів, та поєднання теми з сюжетом. Історія і зміст
можливі, але ці критерії не так наголошуються, як, наприклад, у танцювальному шоу. Тут йде мова про картину
та настрій.
В модерні/контемпі історія, тема, ідея або сюжет можуть використовуватись, але мають бути зроблені зі смаком.
Людські ситуації, особливо ті, які стосуються особистих відносин, мають бути допустимі для перегляду усіма
віковими категоріями.
2. Акробатика і підтримки: акробатичні трюки дозволені. Підтримки допустимі .
3. Реквізит та декорації: реквізит дозволений до такої міри, наскільки це дозволяє сцена, облаштована для
виконання хореографії, щоб не затемнити її
4. Костюми: естетичні, виготовлені зі смаком та відповідні до вікової категорії.

Танець

Disco

Hip-Hop

Jazz Funk

Disco Slow

Jazz Modern

Dance show

Street Dance
Choreography

Вікова категорія
Mini kids,
Kids,
Juv1,
Juv2,
Jun1,
Jun2,
Adult .
Mini kids,
kids,
Juv1,
Juv2,
Jun1,
Jun2,
Adult .
Mini kids,
kids,
Juv1,
Juv2,
Jun1,
Jun2,
Adult .

Номінація + Ліга
Solo ( Beginners, 2 league, 1+Highest league),
Duo (Highest league),
Trio (Highest league),
Small group (Highest league),
Formation (Highest league),
Production (Highest league).

M/F

Solo ( Beginners, 2 league, 1+Highest league),
Duo(1+Highest league),

M/F

Solo ( Beginners, 2 league, 1+Highest league),
Duo (1+Highest league),

Mini kids,
kids,
Juv1,
Juv2,
Jun1,
Jun2,
Adult .

Solo (Beginners, 1+Highest league),
Duo (Highest league),
Trio (Highest league),
Small group (Highest league),
Formation (Highest league),
Production (Highest league).

kids,
Juv1+2
Jun1+2
Adult .

Solo (Beginners, 1+Highest league),
Duo (Highest league),
Trio (Highest league),
Small group (Highest league),
Formation (Highest league),
Production (Highest league).

Mini kids,
kids,
Juv1+2
Jun1+2
Adult .

Mini kids
kids,
Juv1+2
Jun1+2
Adult .

Brake dance

kids
Juv
Jun
Adult

Twerk

Jun1,
Jun2,
Adult .

Стать

Solo (Highest league)
Duo (Highest league),
Trio (Highest league),
Small group (Highest league),
Formation (Highest league),
Production (Highest league).
Solo (Highest league)
Duo (Highest league),
Trio (Highest league),
Small group (Highest league),
Formation (Highest league),
Production (Highest league).

Solo ( Beginners, 1+Highest league),

Solo (Beginners, 1+Highest league)
Duo (Highest league),
Trio (Highest league),

M+F

M+F

M+F

M+F

M+F

M+F

F

Small group (Highest league),
Formation (Highest league),
Production (Highest league).

Сontemporary

Contemporary
Choreography

Belly-Dance
Класичний
Belly-Dance
Фольклор
Belly-Dance
Табла
Шоу BellyDance
Ф’южн

Mini kids
kids,
Juv1+2
Jun1+2
Adult .
Mini kids
kids,
Juv1+2
Jun1+2
Adult .
Mini kids
kids,
Juv1,
Juv2,
Jun1,
Jun2,
Adult

Mini kids – 4-5 years
Kids – 6-7 years
Juveniles 1 – 8-9 years
Juveniles 2 –10-11 years
Juniors 1 – 12-13 years
Juniors 2 – 14-15 years
Adult – 16 years and more

Solo (Beginners, 1+Highest league)
Duo (Highest league),

M+F

Solo (Highest league)
Duo (Highest league),
Trio (Highest league),
Small group (Highest league),
Formation (Highest league),
Production (Highest league).

M+F

Solo (Beginners, Highest league)
Duo (Highest league),
Trio (Highest league),
Small group (Highest league),
Formation (Highest league),
Production (Highest league).

M+F

