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Koncert noworoczny zespołu Todes Vilnius

Todes Vilnius

Koncertem noworocznym w Centrum
Dzieci i Młodzieży w Wilnie podsumował
swoją roczną działalność zespół taneczny
T odes Vilnius. Publiczność miała okazję
podziwiać ponad 20 tańców, których
głównym motywem była bajka o królewnie
i królewiczu.

„To był nasz noworoczny koncert. Na
początku zaprezentowaliśmy urywek z baletu
Czajkowskieg o „Dziadek do orzechów”,
następnie pokazaliśmy nowy prog ram „W g ościnie u bajki”, a g ościem koncertu było
Studio Cyrkowe „Uśmiech” („Ułybka”)” - o koncercie opowiedział  PL DELFI Artūrs
Ravinskis, dyrektor i choreog raf zespołu Todes Vilnius.

Todes Vilnius jest l itewską fil ią rosysjskieg o show-baletu Ałły Duchowej „Todes”. Zespół
jest znany na całym świecie. Słynie z unikalnych talentów tanecznych i
choreog raficznych, publiczność ceni zespół za pracowitość i profesjonalizm.
Niezmienneg o kierownika i założyciela baletu międzynarodoweg o poziomu Ałłę
Duchową nazywają Lady Doskonałość. „Todes” występuje po całym świecie, w wielu
miastach są szkoły-studia. „Todes” również otworzył swój salon piękności i stworzył
specjalną linię odzieży.

„Litewska fil ia zespołu „Todes” posiada dwie bazy ćwiczeniowe: w Wilnie i w Jaszunach.
Og ółem mamy ponad 140 tancerzy w 6 g rupach w Wilnie i w 3 g rupach w Jaszunach.
Realnie nie ma mamy żadneg o og raniczenia wiekoweg o, tańczą dzieci w wieku 5 lat, jak
też ich  mamy, których wieku podać nie mog ę. Każdy chętny może przyjść do nas i zacząć
tańczyć dla siebie. Nasz zespół jest bardzo internacjonalny, tańczy dużo Polaków,
Litwinów, Rosjan, jesteśmy otwarci dla wszystkich  miłośników tańca nie zważając na
wiek, narodowość, wyznanie czy kolor skóry” - opowiadał Ravinskis.

„Przed sześciu laty tańczyłam w zespole „Todes”, jednak z pewnych powodów musiałam
zrezyg nować z prób i koncertów. Wtedy moje miejsce w zespole zajęła moja córka Kasia,
która już tańczy od czterech lat, a od teg o roku sama wróciłam na scenę, więc tańczymy
razem z córką, nawet występujemy w tych samych numerach. Todes – to jest chwila dla
mnie, coś co sprawia mnóstwo przyjemności, to coś czeg o nie otrzymałam w
dzieciństwie” - powiedziała PL DELFI Renata Kratkowska – Guszcza, tancerka zespołu
„Todes” oraz kierownik działu Europy Zachodniej w firmie log istycznej.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych
portalach internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób
rozpowszechniać bez zg ody DELFI. Jeśli zg oda DELFI zostanie uzyskana, trzeba
obowiązkowo podać DELFI jako źródło.

http://pl.delfi.lt/rozrywka/koncert-noworoczny-zespolu-todes-vilnius.d?id=60297293
http://g3.delfi.lt//images/pix/todes-vilnius-60297309.jpg

	Koncert noworoczny zespołu Todes Vilnius

