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TRADE & SHOW   DANCE EVENT
5.–7. říjen 2012 
souběžně s veletrhem SPORT LIFE
Brno Exhibition Centre | Czech Republic
 

Tanec je univerzální řeč, která spojuje lidi na celém světě.
Mluvte s námi!
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Setkání
českých a slovenských tanečníků a fanoušků tance a hudby

všE, Co SE Týká TanCE

POPRVÉ / VELKOLEPĚ / KOMPLEXNĚ 
NA JEDNOM MÍSTĚ
SHoW / WoRkSHoPY / SEMInáŘE / SoUTĚŽE
TanEČnÍ škoLY / kLUBY / SkUPInY / DIvaDLa
                          
konkURZY / náBoRY / oBCHoDY / JaMY / TanČÍRnY
CHILL oUT MUSIC ZonE / BaRS 

DanCE 
UMĚnÍ / kULTURa / SPoRT / SHoW

Tanec jako jedno z nejpopulárnějších odvětví na světě!
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Tanec je komunikace mezi tělem a duší. vyjadřuje to, na co slova nestačí.   
Ruth Saint Denis

HUDBA / DUŠE / EMOCE 
ŘEČ TĚLA / TANEC / ŽIVOT ...
Dance Life Expo je určen všem, kdo prostřednictvím tance a hudby, ať už jako tanečníci nebo jako 
diváci a posluchači, vyjadřují své emoce, své prožitky. všem, pro něž je stylizovaný pohyb inspirací 
a jedním ze způsobů, jak proniknout k podstatě lidského bytí.
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DANCE LIFE EXPO
EXPRESS YOURSELF
DLE připravil zajímavý a bohatý program jak pro aktivní tanečníky, tak pro běžné návštěvníky, kteří se byť 
okrajově zajímají o hudbu a taneční umění. Máme pro ně připravené otevřené workshopy, v nichž si můžou 
poprvé vyzkoušet širokou škálu různorodých tanečních stylů. návštěva těchto otevřených tanečních hodin 
není podmíněna žádnou předchozí zkušeností s tancem, dokonce ani přirozeným vztahem k rytmu a pohybu. 
DLE je prostorem pro setkání všech, kdo tanec milují a aktivně provozují i pro ty, které tanec jakýmkoli způ-
sobem přitahuje, láká, pokouší. Cení se každý pohyb ve všech jeho podobách, rozhodující není estetičnost 
pohybu, ale míra prožitku a vyjádření.

Pro aktivní pokročilejší tanečníky DLE nabídne setkání za účelem vzájemné konfrontace, předání zkuše-
ností, vzájemné inspirace a výměny, ponoření se do hloubky a podstaty tance a jeho technik.
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DANCE LIFE EXPO PARTNEŘI
PREzENTACE A PROgRAM TANEČNÍCH 
ORgANIzACÍ

CDo  Česká taneční organizace
ČSTS  Český svaz tanečního sportu
SUT  Svaz učitelů tance – klub tanečních mistrů
SSTS  Slovenský zväz tanečného športu
ČSaR  Český svaz akrobatického rokenrollu
STo D IDo Slovenská tanečná organizácia disciplín IDo
IDo  InTERnaTIonaL DanCE oRGanIZaTIon
ČaCH  Česká asociace cheerleaders
FoS ČR  Folklorní sdružení České republiky
SMČR  Svaz mažoretek České republiky

Již od narození v nás hudba vyvolává různé pocity. Pocity, které dokážeme vyjádřit řečí těla. 
každý to dokáže, každý z nás tím dokáže vyjádřit svoji podstatu, svoje emoce, vnímání všeho, 
co nás obklopuje. vrcholem pak je absolutní splynutí s hudbou ...



TRADE & SHOW     DANCE EVENT 8

SETKáNÍ, KTERÉ NABÍDNE RůzNÉ FORMY 
TANEČNÍHO UMĚNÍ A SPORTU 
DLE nabídne programy zaměřené dle různých tanečních odvětví, ale zároveň by měl také všechny tanečníky 
propojit tak, aby každý pochopil, že neexistuje ten nejlepší styl, nýbrž pouze JEDEn TanEC jako zdroj radosti 
a vyjádření sebe sama.

Součástí této třídenní velkolepé akce bude pestrá nabídka workshopů, seminářů, soutěží, tanečních show, 
battlů, jamů, castingů, konkurzů různorodých tanečních stylů. 

Prezentace tanečních studií, konzervatoří, tanečních škol, divadel, organizací a sdružení. Prezentace 
vystavovatelů tanečního a streetového oblečení, fitness módy, sport a wellness produktů.

vnitřní svět se v tanci stává uchopitelnějším a člověk vchází do kontaktu 
se svou osobní symbolikou.
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DANCE LIFE EXPO PROgRAM
TANEČNÍ SHOWS
vystoupení předních tanečních klubů, divadel, konzervatoří 
i sólistů všech tanečních odvětví.

OPEN WORKSHOPY
Taneční hodiny určené pro všechny. Jedinečná šance pouze 
na DLE — vyzkoušej si daný taneční styl poprvé.

MASTER WORKSHOPY
Taneční lekce pro pokročilé, trenéry, učitele tance i soutěžní 
profesionály.

TANEČNÍ SOUTĚŽE
Soutěže různých tanečních stylů, soutěže i pro návštěvníky DLE.

TANČÍRNY
Možnost zatancovat si s ostatními určitý taneční styl volně 
a improvizovaně. každá tančírna je vždy organizačně zaští-
těna tzv. patronem — osobností z daného oboru. Taneční tré-
nink, konfrontace lidí, co milují stejnou hudbu a stejný taneč-
ní směr. vynikající skladba písniček a kvalita zvuku.

ODBORNÉ SEMINáŘE
Semináře o výživě, fyziologii, choreografii, psychologii tré-
ninku a vedení lidí k vrcholovému výkonu.

DANCE STYLE MEETINgY
aktivní setkání fanoušků jednotlivých tanečních žánrů 
a hudby vedené moderátorem a osobností z oboru.

KONKURzY/ NáBORY
Zápisy do tanečních škol, konzervatoří a studií, které se představí 
v rámci veletrhu.

PROFESNÍ ŠKOLENÍ
školení porotců, trenérů a choreografů.

BATTLY
Taneční souboje, přímá konfrontace tanečních dovedností
top tanečníků s nezapomenutelnou atmosférou zejména 
pro diváky.

JAMY
konfrontace tanečníků formou koleček – improvizace, 
předání tanečních dovedností.
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EXPO – VIDEO – PHOTO
střih a profesionální zpracování tanečních projektů a filmů, 
taneční a modelingová photo expozice

OBCHODY
látky, kostýmy, oblečení, boty, dance fitness doplňky, zdravá 
a sportovní výživa, dance games

PARTY zONE 
party, Dj`s, všechny hudební taneční žánry

FUN PARK 
taneční hodiny a program pro děti

nejprve tanči, pak mysli! To je přirozený sled věcí.  
Samuel Beckett

SOUČáST PROgRAMU
DLE FLASH MOB 2012
Pokus o zápis do Guinessovi knihy rekordů v počtu tanečníků 
dané choreografie v pavilonu Z. Myšlenka je spojit všechny 
tanečníky bez ohledu na styl či výkonnost. Tato společná cho-
reografie, které by se měli zúčastnit úplně všichni, by měla 
být symbolem každého ročníku.

DLE DANCE CASTINg
Umělecké a reklamní agentury budou vybírat tanečníky a ta-
neční modely/ky pro světové hudební ikony, jejich koncertní 
turné a videoklipy, a do tuzemských i zahraničních reklam.

PŘEDáVáNÍ CEN
udělení ocenění osobnostem české, slovenské i mezinárodní
taneční scény za výjimečný přínos

SHOW A PŘEHLÍDKY
vystoupení zahraničních hvězd a nejlepších českosloven-
ských seskupení a individualit v rámci jednotlivých tanečních 
odvětví

HUDEBNÍ SHOW A ŠKOLA DJ’S
produkce hudby v mnoha stylech a možnost naučit se „mixo-
vání“ hudby od profesionálů
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DANCE LIFE EXPO
NABÍDKA FIREM A OBCHODů SOUSTŘEDĚNá NA TANEČNÍ UMĚNÍ A SPORT
Sportovní obuv, speciální látky, oblečení, kostýmy, doplňky
Taneční akce během celého roku v ČR i v zahraničí, kalendář akcí
Taneční podlahy a tréninkové příslušenství
Fitness a sport, péče o tělo a pohybový aparát
Potravinové doplňky podporující zdraví, resp. zdravý životní styl
Make-up, vlasový design
Hudební taneční produkty a předlohy všech tanečních žánrů
knihy, DvD, CD, taneční výuková a soutěžní videa, filmy, plakáty
Hudební aparatury, vybavení tanečních studií a sálů
Internetové taneční portály, e-shopy
Studiová technika
Foto a video, software pro zpracování
Zvuk a osvětlení

všude tam, kde stojí tanečník, je posvátné místo.    
Martha Graham
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DLE V ČÍSLECH
DLE s celkovou plochou více než 10 000 m2 převyšuje veškeré taneční akce pořádané 
v České a Slovenské republice
DLE se koná v rámci veletrhu Sport Life, který navštíví 45 000 lidí
DLE očekává celkovou návštěvnost přes 20 000 lidí
DLE v jeden okamžik poskytne taneční prostor pro 4000 tanečníků
DLE nabízí přes 100 workshopů a seminářů 
DLE představí v přímé konfrontaci více než 40 tanečních stylů 
DLE podporuje 10 největších tanečních organizací, svazů a asociací
DLE nabízí 40 prezentačních a obchodních stánků
DLE zahrnuje 11 expozic, tanečních sálů a dancefloors 
DLE poskytuje 4 originální bary a chill out zóny
DLE se pokouší o zápis do Guinessovy knihy rekordů
DLE sdruží 50 top českých a slovenských choreografů a kolektivů 
DLE nabídne show a workshopy zahraničních světových tanečníků 
DLE nabízí tuny emocí a vyjádření sebe sama
DLE JE TANEC… DLE JE HUDBA… DLE JE KOMUNITA TANEČNÍKů A FANOUŠKů
DLE JE RYTMUS NAŠEHO SRDCE!

Fantazie se stává realitou, pokud ji umíš zatančit.
Richard Cohen
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PREzENTACE TANEČNÍCH ODVĚTVÍ A JEJICH 
TOP TANEČNÍCH SUBJEKTů A INDIVIDUALIT:

kLaSICký TanEC / ConTEMPoRaRY / MoDERna / JaZZ / MUZIkáL / BaLET
HIP HoP / BREak DanCE / STREET DanCE
PoPPIn’ / LoCkIn’ / HoUSE / WaCkIn’ / voGUE / kRUMP/
STREET JaZZ CHoREo
SHoW DanCE / DISCo DanCE / TECTonIC
LaTInSkoaMERICkÉ TanCE
BŘIšnÍ TanCE
FoLkLoRnÍ / LIDovÉ / CoUnTRY TanCE
RoCkEnRoLL
DanCE FITnESS
CHEERLEaDInG

Tanec je tu odjakživa jako lidstvo samo. vychází z hudby, jež nese rytmus, který určuje tanci 
podobu. Rytmus nás ovládá od narození, tlukot srdce je základním rytmem celého světa. 
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STRUKTURA VýSTAVNÍ 
A PREzENTAČNÍ PLOCHY
SHOPS zONE + SHOW STAgE
DANCE STUDIOS zONE
4 TANČÍRNY
5 SáLů PRO WORKSHOPY
2 SáLY PRO SEMINáŘE
SáL PRO SOUTĚŽE A PERFORMANCE – NáRODNÍ TANEČNÍ PŘEHLÍDKA

CENA
Vstupné (v ceně vždy vstup na DLE a SPORT LIFE)
160 kč běžné denní vstupné (neplatí pro držitele vstupenek na workshop)
250 kč včetně 1 open workshop/tančírna

150 kč každý další open workshop (zkouším styl poprvé nebo jsem začátečník)
250 kč každý další master workshop (pro pokročilejší)

DLE Daily card v jednom dni na všechny workshopy 790 Kč
DLE Diamond card na všechny dny i workshopy 1390 Kč
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KONTAKT
   Ing. Martin Fiedler      Mgr. Michal Nejezchleb 
   e-mail: f23@dancelifeexpo.cz    e-mail: mn@dancelifeexpo.cz
   tel.: 00420 603 867 200     tel.: 00420 606 900 543

   

   Mgr. Jiří Bílek       Martin Veselý
   tel.: 00420 773 516 161     tel.: 00420 606 676 777

   

   www.dancelifeexpo.cz      www.facebook.com/dancelifeexpo
   www.twitter.com/dancelifeexpo    www.youtube.com/dancelifeexpo

za Veletrhy Brno, a.s.

Mgr. Jan Kuběna
e-mail:  jkubena@bvv.cz
tel.:  00420 724 056 257

Bc. Jiří Plšek
servis pro vystavovatele
e-mail:  jplsek@bvv.cz
tel.:  00420 724819 009



Děkujeme za pozornost


