V rytmu taneční vášně
noc plná opravdových zážitků

Vážení přátelé,
je nám velkou ctí, že můžeme informovat a pozvat právě Vás na ojedinělý taneční večer, který se uskuteční
dne 31. května 2014 v Olomouci, a to na výstavišti Flora v nově zrekonstruovaném pavilonu A.
Jistě se ptáte, v čem asi bude tento taneční večer ojedinělý – bude to především kvalitní hudba a taneční komfort
pro všechny tanečníky:
• Vybrali jsme 16členný orchestr Ladislava Bareše, který disponuje velkým repertoárem
standardních i latinsko-amerických rytmů, má velké zkušenosti a bude nám hrát po celý večer.
• Souběžně s orchestrem bude v přísálí hrát Marek Černý z TŠ Progress Olomouc latinsko-americké
rytmy modernějšího trendu (salsa, bachata, merengue, zouk a další).   
• Večerem bude provázet známý moderátor Marek Zahradníček.
• Plocha tanečního parketu na hlavním sále je 14x22 metrů.
• Vzhledem k požadavkům na prostor na tanečním parketu je počet vstupenek na tuto akci omezen.
• Na každého hosta bude čekat u stolu detailní taneční pořádek a láhev francouzského vína.
• Po dobu celého večera bude všem k dispozici občerstvení a nealko nápoje.
• Vstupenky budou slosovatelné.
Jak bude vypadat časový rozvrh tohoto večera?
•
•
•
•
•

19:00 - 19:59 – neformální zahájení s tancem (reprodukovaná hudba)
20:00 - 20:10 – oficiální zahájení večera
20:10 - 01:59 – živá hudba, několik kulturních vstupů
02:00 - 02:05 – oficiální ukončení
02:05 - 04:00 – neoficiální pokračování (reprodukovaná hudba)

Společenská etiketa
Chtěli bychom všechny zúčastněné požádat,
aby se snažili dodržet alespoň základní body taneční etikety, zejména:
Vhodný společenský oděv
• dámy – společenské šaty, příp. taneční kalhotová sukně a halenka, společenská obuv
• pánové – oblek/sako, kravata/motýlek, plátěné kalhoty (ne džíny), společenská obuv
Zákaz kouření ve všech prostorách budovy (kouření je možné venku)
Taktnost a ohleduplnost vůči všem tanečníkům na parketu i mimo něj
• i když se budeme snažit, aby bylo na parketu co nejvíce místa, nebudete tam sami

Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se, že tuto nevšední společenskou událost poctíte svojí návštěvou.
Bude nám ctí poskytnout Vám krásné a komfortní společenské vyžití, hlavně to taneční.

S úctou
realizační tým Plesového portálu www.KamNaPles.cz

