Kraków, 14.07.2015 r.
Informacja prasowa
„Kontrola Stylu” w krakowskim wydaniu
Turniej Breakdance przed Galerią Krakowską

Ekscytujące bitwy, mnóstwo widowiskowych tricków oraz świetni tancerze - to
wszystko

czeka

na

mieszkańców

Krakowa

podczas

Turnieju

Breakdance

„Kontrola Stylu” organizowanego w ramach tegorocznej Juliady. Już w sobotę
18 lipca o godz. 13.00 na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią
Krakowską będzie można zobaczyć taneczne bitwy b-boy’ów i poczuć klimat
nowojorskiej dzielnicy Bronx!
B-boying, popularnie nazywany breakdance, to taniec wywodzący się z ulicy. Narodził się
on w latach 70-tych na Bronxie. Skomplikowane figury, spora dawka wyobraźni,
improwizacja i duża sprawność fizyczna są nieodłącznymi elementami breakdance.
Akrobatyka to tylko dodatek do tańca, każdy tancerz stara się przede wszystkim
interpretować muzykę za pomocą ruchu, wypracować swój niepowtarzalny styl. Tym
razem ten widowiskowy styl będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę o godz.
13.00

na

placu

Jana

Nowaka-Jeziorańskiego

przed

Galerią

Krakowską.

Podczas

organizowanego w tym dniu turnieju „Kontrola Stylu” nie zabraknie obrotów na głowie,
plecach, przerzutów, fikołków czy szalonych akrobacji na jednej ręce.
Zawody w klimacie nowojorskiego Bronxu organizowane przed Galerią Krakowską
w ramach Juliady 2015 odbędą się w dwóch kategoriach: zespołowej i solowej. Część
zespołowa będzie rozgrywana na zasadzie bitew w systemie pucharowym, czyli słabszy
tancerz odpada, zaś wygrany przechodzi dalej. Grupy mogą się składać maksymalnie
z 5 osób. Umiejętności tancerzy walczących solo będą rozpatrywane na zasadach
"seven2smoke" lub w przypadku większej liczby chętnych – systemem pucharowym.
Każda bitwa potrwa do 10 minut, z kolei w finale do 20 minut. Uczestnicy mają zatem
określony czas na zaprezentowanie swoich umiejętności. Zapisy na zawody rozpoczną się
przed turniejem od godziny 11.00.

Juliada to impreza sportowo-rekreacyjna

organizowana w Krakowie od 1999 r.

Organizatorem imprezy jest Urząd Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Siemacha. Impreza
skierowana jest do młodych osób,

pozostających w mieście podczas wakacji

(nazwa

wydarzenia pochodzi od łacińskiej nazwy miesiąca lipca, w którym rokrocznie odbywa
się Juliada). Tegoroczna impreza wystartowała 27 czerwca i trwać będzie do 26 lipca!

W trakcie Juliady będziemy promować dziewięć dyscyplin sportowych, w których
będziemy organizować zawody dla dzieci i młodzieży: STREETBALL, PIŁKA RĘCZNA,
TENIS STOŁOWY, FUTSAL (PIŁKA NOŻNA HALOWA), PIŁKA NOŻNA, BADMINTON,
SIATKÓWKA, SZACHY, BREAKDANCE. Zawody odbywać się będą w nowohuckim
Centrum

Rozwoju

Com-Com

Zone

oraz

na

placu

Jana

Nowaka-Jeziorańskiego

w Krakowie. Uczestników Juliady zapraszamy również do bezpłatnego korzystania ze
ściany wspinaczkowej, która pojawi się w dniach 25-26 lipca przed Galerią Krakowską.

Więcej informacji pod adresem e-mail: informacja@galeriakrakowska.pl

