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DANCE LIFE EXPO 2012 
5. - 7. 10.
První ročník mezinárodního tanečního veletrhu DANCE LIFE EXPO na brněnském výstavišti proběhl 
velmi úspěšně a položil tak dobrý základ pro rozvoj tanečního festivalu v příštích letech.
Program ve všech třech patrech pavilonu E sledovalo neuvěřitelných 20.000 diváků z více než 10 zemí 
světa, z nichž bylo 3 000 aktivních tanečníků.

DANCE LIFE EXPO se tak pasovalo do role největšího veletrhu ve střední Evropě. Program se 
odehrával na ploše 30.000 m2 – 4 stage s tribunami, 9 workshopových sálů. Poprvé v historii 
se prezentovalo v rámci jedné akce 35 tanečních stylů během 90 show na 4 stagích, 150 workshopech 
a seminářích a 14 soutěžích. Během veletrhu byl také vytvořen český rekord v největším počtu 
tanečníků jedné choreografie. Výjimečnost akce umocnila všudepřítomná originální filozofie 
„sjednotit taneční svět a ukázat jeho sílu a krásu“.
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DANCE LIFE EXPO v číslech:

•	 38 478 návštěvníků na celém komplexu sportovních veletrhů 
•	 Více než 3000 aktivních tanečníků na DLE
•	 Celkem 20 000 návštěvníků a účastníků DLE
•	 Český rekord v počtu tanečníků jedné choreografie 

v jeden okamžik – 614 tanečníků je novým českým rekordem
•	 14 soutěží s hlavní soutěží zvanou Freedancer
•	 46 vystavovatelů ze 3 států (CZ, SK, US) na ploše 1035 m2
•	 Celková plocha veletrhu 30.000 m2

DANCE LIFE EXPO představilo tyto taneční hvězdy:

Vladimir Malakhov, absolutní světová baletní špička, Rusko
Virginia Delgado, hvězda vášnivého flamenca, Španělsko
Vlastimil Harapes, legenda baletu a choreografie, ČR
Byron Cox, propagátor house dance, USA
Jaromir Cremers, mistr zumby, Holandsko 
Aqurtzane Peréz Olóriz, modern jazz, Španělsko
Sazuki, capoeira mistrovský level, Brazílie
Lamine Diatta, jedinečné pojetí afro dance, Senegal
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Těšíme se na pokračování společné tvůrčí práce při dalších ročnících tanečního veletrhu, 
kde jistě ještě dále rozvineme vznešené ideály tance.

Nesmírně si Vážíme toho, že se přední osobnosti a seskupení “Československé” 
i mezinárodní taneční scény podíleli na tomto unikátním významném projektu, 
který poprvé v historii spojil tanečníky všech odvětví na jednom místě a v jeden 
čas. Díky jejich umění a talentu se hned v prvním ročníku ukázalo, že společným 
úsilím má DANCE LIFE EXPO do budoucna velký potenciál prezentovat široké 
veřejnosti to, co milujeme a čím žijeme. 
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Na DLE se realizovaly významné události:
Předání cen DLE AWARD 2012: 
 
Vladimír Malakhov za rozvoj a inspiraci světového tanečního umění  
Niklaj Grishko za podporu tanečního umění a přínos v rozvoji mezinárodních vztahů v oblasti tanečního umění 
Vlastimil Harapes za celoživotní podporu českého tanečního umění

Český rekord v počtu tanečníků jedné choreografie 

NA DLE se povedlo vytvořit nový Český rekord, při kterém se sešlo neuvěřitelných 614 tanečníků, kteří společně zatancovali jednotnou 
choreografii. Atmosféra byla v průběhu realizace jedinečná a deklarovala hlavní myšlenku DLE - spojení všech lidí, kteří milují tanec 
a hudbu.
             
Soutěž Freedancer: unikátní a pilotní soutěž prvního ročníku 

               porota
    David Bačovský - marketingový ředitel obchodního centra  Freeport
                           Antonín Kaňok - legenda české taneční scény a dlouholetý porotce 
                           Adam Klempár / Alyaschca crew 
                           Zdeněk Zolman / T- Bass   

                           Výsledky 
    TOP 5:  Vítěz Regina Aitova/Rusko
                            2.místo David “Straight Danger“ Polák
                             3.místo  Martina “Yellou“ Piatková
                             4.-5.místo Patrik “Carlos“ Kejík a Tomáš “Tommy“ 
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Casting do filmu U CAN     
V rámci DLE proběhl první casting do prvního českého streetdance 
filmu U CAN. Nový český film o mladých lidech z prostředí street-
dance soutěže od tvůrců Rafťáků a Snowboarďáků. Producent 
a režisér filmu během třídenního Expa viděli stovky tanečníků 
a tanečních skupin. Z těchto lidí si tvůrci filmu vytipovali desítky 
konkrétních tanečníků, kteří přišli přímo na osobní casting, pohovor 
a ukázku tance. Přímo na akci v Brně oslovili na 800 lidí. Před 
kamerou se pak během 12hodin castingů vystřídalo přes 100 
nejlepších tanečníků z Čech, Slovenska i USA.  Již nyní tvůrci filmu 
pracují společně s Yemim A.D. na výběru a rozšíření castingu o další 
adepty na role ve filmu. Natáčení proběhne v létě 2013, premiéra 
bude v roce 2014.

DLE SOUTĚŽE - Vítězové 
DLE Street dance kids Sandra Chalupníková B-Fresh
DLE Street dance juniors Áďa Feenix Squad
DLE House dancer BranuOne/Slovensko
DLE Hip hop duo: Regina Aitova a Mulla/Rusko     
 
POLE BATTLE LEAGUE - Denisa Kudláčková / profi 
a Lucie Mandelíková / amatéři 

DLE Street dance crew High Edition
DLE Experimental dancer Ondřej Švec/Fenix Squad 
DLE BBOYZ Tomík a Siňor /Bezmasa crew   
 
    

  

Casting do talentové agentury JAD People
Na DLE proběhl exkluzivní Casting talentové agentury JAD People, 
kterou zastupuje známá osobnost taneční scény a showbussinesu 
Yemi. Šlo o jedinečnou příležitost dostat se do výběru top taneční-
ků pro spolupráci na turné, či videoklipech s hvězdami jako Kanye 
West, Ben Cristovao, Charlie Straight, MISTA, Tonya Graves, Moja 
Reč, Turbo T. Double, Monika Bagárová, Karel Gott, atd. a do čes-
kých i mezinárodních projektů Yemiho AD. Zúčastnilo se celkem 200 
tanečníků. Angažmá nakonec získalo nejlepších 30.

Talentové testy na pražskou konzervatoř 
Taneční centrum Praha
Na DLE proběhly dvakrát talentové testy na konzervatoř Taneční 
centrum Praha. Návštěvníci veletrhu a potenciální uchazeči 
o studium měli možnost nejdříve shlédnout představení nejlepších 
studentů vyšších ročníků, dále si vyzkoušet workshopové lekce 
s pedagožkou konzervatoře Agurtzane Peréz Olóriz a následně 
prověřit své dovednosti přímo při talentových testech. Úspěšní 
adepti byli pozvání na druhé kolo testů (praktické + teoretické) 
do sídla konzervatoře v Praze – jediné konzervatoře, která 
propojuje: gymnázium – tanec – umění.
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„ Tanec je univerzální jazyk, obohacující každou duši. Díky pohybu jsme schopni vyjádřit a uvolnit naše emoce. Tanec patří k základním 
lidským potřebám, jen při tanci můžeme stát nohama na zemi a přitom létat...a právě na  DLE se všechny tyto atributy podařilo sloučit, 
tanec zde byl prostě všudypřítomným, nádherným elementem!

Virginia Delgado

„ DLE se stalo nádhernou ukázkou toho, co vše znamená tanec a jak přitažlivé je toto umění pro všechny generace.  Vše navíc  
umocněno inspirativním a kosmopolitním prostředím brněnského veletrhu a skvělou organizací.“

Petr Vít

Tanec je dokonalým spojením společenského a sportovního vyžití. Povznáší ducha, trénuje tělo a vyvolává silné emoce. To vše přináší 
energii nejen tanečníkům, ale také divákům. DLE přišlo s velkou myšlenkou, kterou se podařilo uvést do života výtečným zpracováním 
a diváci na brněnském výstavišti zažili jedinečnou kulturní akci. A přestože nabízíme značkovou módu pro jakoukoliv příležitost, zde 
jsme pomohli přinést i silný zážitek. Osobně to považuji za velký přínos pro posílení image a vhodnou formu komunikace našeho outle-
tového centra v regionu Jižní Moravy na atraktivní a aktivní cílovou skupinu.

David Bačovský, Marketing Manager, Freeport Leisure (Czech Republic) s.r.o.
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DANCE LIFE EXPO 2012
Děkujeme všem obchodním a mediálním partnerům 
za podporu, stejně tak velmi děkujeme uměleckým 
partnerům a top tanečním subjektům za nasazení 
a skvělé výkony pro DANCE LIFE EXPO.
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Děkujeme všem obchodním a mediálním partnerům za podporu, 
stejně tak velmi děkujeme uměleckým partnerům a top tanečním 
subjektům za nasazení a skvělé výkony pro DANCE LIFE EXPO.

Organizátoři DLE
Mgr. Michal Nejezchleb
Ing. Martin Fiedler
Jiří Bílek
Martin Veselý

Pořadatel
Veletrhy Brno, a.s.
ředitel veletrhu Sport Life 
Mgr. Jan Kuběna


