Cracow Orient Festival
2015-01-28
Krakowian czeka wyjątkowe spotkanie z kulturą orientu! W dniach 6-8 lutego (piątek – niedziela) w
naszym mieście odbędzie się Cracow Orient Festival. W programie znajdą się m.in. pokazy tańca,
warsztaty i wykłady.

Cracow Orient Festival jest wyjątkowym spotkaniem z kulturą orientu w niezwykłej atmosferze,
łączącej w sobie gorące rytmy orientalnej muzyki, przepiękny taniec znakomitych polskich
tancerek, interpretacje arabskich tekstów literackich, tematyczne warsztaty i wykłady oraz
klimatyczne wnętrza Teatru Groteska.
Organizatorem Cracow Orient Festival jest Caramel Belly Dance - krakowski zespół tańca
orientalnego, wicemistrz Europy Środkowej i Wschodniej w Tańcu Orientalnym, Finalista
Mistrzostw Świata Belly Dance, Mistrz Polski Belly Dance.
Program Cracow Orient Festival:
6 lutego (piątek)
- godz. 11:00-12:00, w Hummusija Amamamusi, odbędą się warsztaty kulinarne kuchni
arabskiej,
- godz. 19:00-21:00, w Ośrodku Kultury „Krakowiacy", odbędą warsztaty rytmów orientalnych
oraz gry na bębnie arabskim – dar buce.
7 lutego (sobota)
- od godz. 10:30, w Akademi Tańca i Walki GOTA, odbędą się całodniowe warsztaty tańca
orientalnego oraz tribalu,
- godz. 20:00-21:30, uroczysta Gala Festiwalu w Teatrze Groteska – wielkie widowisko taneczne
zawierające w sobie elementy tańca brzucha, tribalu, flamenco, tańca cygańskiego oraz
recytacji arabskich tekstów literackich wraz z przekładem. Galę poprowadzoną przez aktorkę i
konferansjerkę Jolantę Gibas, zaszczycą uznane gwiazdy polskiej i międzynarodowej sceny,
między innymi Caramel Belly Dance, Anna Redlin, Yolanda wraz z Samarkandą, Camilia, Rozalia
Walocha oraz Sihirstars, Almoraima, Rada Dance Art oraz Rewia Orientalna, a także Kwartet
Orientalny i przedstawiciele Bliskowschodniego Koła Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- godz. 21:30-22:00, w Teatrze Groteska odbędzie się wernisaż fotografii tanecznych
krakowskiego artysty Krystiana Pisowicza,
- godz. 22:00-23:30, w Teatrze Groteska wszyscy goście zaproszeni zostaną na lampkę wina
oraz tort z okazji 5. urodzin zespołu Caramel Belly Dance.
8 lutego (niedziela)
- godz. 11:00-16:00, w Por Fiesta Club odbędą się warsztaty kaligrafii oraz języka arabskiego,

wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat
tańca w kulturze arabskiej, kultury shaaby w Egipcie, Street Artu w krajach arabskich, a także
warsztaty malowania henną, ebru dla dzieci i dorosłych czyli turecka technika malowania na
wodzie, nauka tańca orientalnego, zajęcia i aktywności dla dzieci.
W ramach festiwalu organizowany jest także konkurs tańca brzucha: Cracow Orient Festival
Belly Dance Contest 2015.
Praktyczne informacje: rezerwacja biletów na Wielką Galę Gwiazd Orientalnych, która odbędzie
się 7 lutego (sobota): bilety@cracoworientfestival.com. Więcej informacji na stronie:
www.carameldance.com.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

