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SDA Winter Camp 2013 – Art of Dance to jedne z największych warsztatów tanecznych w Polsce. Już
od 4 do 8 lutego gościć będziemy takie gwiazdy jak: Rie Hata (Japonia) – po raz pierwszy w Polsce,
Paul Ross (USA) – po raz pierwszy w Polsce, Andye J (USA), Chris Martin (USA). Około 30h zajęć
tanecznych przez 5 dni. Niesamowita atmosferta, cudowni tancerze oraz instrukotrzy, niepowtarzalny
rozwój taneczny w rodzinnym klimacie. Różnego rodzaju eventy, showcasy, party, pokazy filmowe,
niespodzianki, których nieznajdziecie nigdzie indziej.

Organizator zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników tańca na najwyższym poziomie na
tegoroczne zimowe warsztaty taneczne SDA Winter Camp 2013 we Wrocławiu. Warsztaty są
wydarzeniem sygnowanym marką SDACAMP stworzoną przez wrocławskie studio tańca Street Dance
Academy, które organizuje jedne z największych warsztatów tanecznych w Europie. Każde wydarzenie
wychodzące spod skrzydeł SDACamp to stały punkty w kalendarzu polskich oraz zagranicznych
tancerzy, także z tak odległych rejonów świata jak Maroko czy Japonia. Tegoroczny SDA Winter Camp
jak zawsze będzie łączył w sobie to co dla organizatorów najważniejsze czyli, z jednej strony czołowi
choreografowie ze świata line-up, dający możliwość szlifowania swoich umiejętności pod okiem
najlepszych, z drugiej strony ciepłą i rodzinną atmosferę, która stała się symbolem wszystkich
dotychczasowych edycji. W roku 2013 zaproszono niezwykle zróżnicowany instruktorski team w
którego skład wchodzą:• Andy Jamieson – pochodząca z USA tancerka i choreograf znana i doceniana
na całym świecie nie tylko ze względu na taneczne umiejętności, ale również talent pedagogiczny
czyniący z niej jedną z najlepszych nauczycielek na świecie;• Rie Hata – po raz pierwszy w Polsce,
jeden z największych tanecznych talentów, pochodząca z Japonii, uznana przez największych za
prawdziwą taneczną bombę, prekursorka wielu nowych styli i nurtów, oczekiwana w naszym kraju od
bardzo dawna, specjalnie dla uczestników poprowadzi niezapomniane lekcje;• Chris Martin – który stał
się polskim odkryciem zeszłych wakacji, urzekając wszystkich uczestników swoich zajęć fenomenalną
muzykalnością i techniką z jednej strony z drugiej zaś niezwykle ciepłą osobowością i rozbrajającym
poczuciem humoru;• Paul Ross – kolejne nowe i świeże nazwisko w naszym kraju, członek i
najlepszego teamu tanecznego na świecie Choreo Cookies, obdarzony niezwykle oryginalnym a
zarazem widowiskowym stylem, przez wielu uznawany, za jeden z najbardziej obiecujących talentów
młodej tanecznej sceny.
Najlepsi nauczyciele w połączeniu ze wspaniałą atmosferą sprawi, że tegoroczny SDA Winter Camp na
pewno pozostanie niezapomniany dla jego uczestników. Oprócz zajęć z zaproszonymi gośćmi w
programie znajdzie się dużo bonusów m.in. dodatkowe zajęcia z dobrze znaną grupą Super 6,
showcasy, panele dyskusyjne, wywiady z nauczycielami, wspólne imprezy i wiele więcej.
Więcej informacji na www.SDACAMP.pl lub http://www.facebook.com/SDA.CAMP
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