
MOJA PASJA!!!

Moją pasją jest taniec. 
Nie chodzi mi o tańce 
uliczne tylko o tańce 
klasyczne i tym 
podobne.



JAKIE SĄ MOJE ULUBIONE 
RODZAJE TAŃCA?

Jak już wspominałam moje 
ulubione tańce to jazz i balet. To 
są tańce w których mogę 
pokazać moje emocje i 
uczucia. Można także tańczyć w 
parach z partnerem lub z 
partnerką. Taniec daje mi 
motywacje do życia oraz 
radzenia sobie w trudnych 
chwilach.



STYLE TAŃCA 
JAZZOWEGO

Są różne style tańca jazzowego.
Taniec jazzowy ma trzy główne style: lirycal (to 
taki wyrażający uczucia styl, mój ulubiony) , 
modern (to połączenie tańca nowoczesnego i 
takiego trochę rokowego) i broadway (to 
właśnie taki rokowy styl tańca). Baletu , czyli 
tańca klasycznego nie tańczę , ponieważ ten 
taniec strasznie niszczy ciało. 



STROJE

�Taniec Lirycal
�Najczęściej tiulowe 

spódnice i suknie.

Taniec Modern i 
Broadway.
Najczęściej cekiny 
frędzelki i falbany.



JAK 
POZNAŁA
M TANIEC 
I W JAKI 
SPOSÓB 
UZNAŁAM 
, ŻE TO 
MOJA 
PASJA?

Jeszcze dwa lata temu chciałam zostać 
aktorką i pomyślałam , że jak zapiszę się na 
tańce doda mi to ruchu na scenie. Więc 
zapisałam się do „Love dance Academy”. 
Byłam w niezaawansowanej grupie , była 
złożona z 4 lub 5 osób. Trenowała nas też nowa 
trenerka (Pani Dominika). Pewnego dnia Pani 
powiedziała , że musimy się bardziej przyłożyć 
do treningu jeśli chcemy być w karierze 
tancerzami. Oczywiście nie miałam tego w 
planach , ale Pani Dominika chwaliła mnie 
coraz częściej na treningach. W końcu był 
turniej. Ja zatańczyłam, dostałam 6 miejsce i 
postanowiłam , że chcę i będę najlepszą 
tancerką na świecie. A teraz moja grupa jest z 
15 osób i jestem już na bardzo wysokim 
poziomie dostałam ostatnio 2 miejsce i jestem 
szczęśliwa.



TURNIEJE TANECZNE
Treningi są fajne i energiczne. Ale 
kiedy po miesiącu ciężkiej pracy , 
dostaję wielki sukces… to jest po 
prostu cudowne uczucie. Na moim 
pierwszym turnieju myślałam , że 
nigdy nie dostanę żadnego miejsca 
, a jak dostałam 6 miejsce to tak mi 
podskoczyło serce i tak głośno 
zaczęłam krzyczeć , że niektórzy 
mogli ogłuchnąć. Strasznie się 
wtedy cieszyłam. ;)



DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ!
Julia Bogucka klasa 6D


