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Taniec brzucha wywodzi się
z kultury arabskiej Egiptu, Syrii, Li
banu, Tunezji, Maroka, Turcji i ory
ginalnie występuje pod nazwami
Raks Sharki.

W XX wieku taniec brzucha zo
stał rozpowszechniony na zachodzie
Europy i wzbogacony o elementy
tańców Zachodu: baletu, jazzu, ka
baretu. W tak uwspółcześnionej for
mie taniec Belly Dance zdobył serca
fanek i publiczności z całego świata. .

Popularność tego tańca tkwi
w niezwykłej jego ekspresji. Tańczą
ca kobieta odnajduje wewnętrzną si
łę, przeżywa radość. Taniec ten uła
twia jej wyrazić siebie.

Wizualnie taniec brzucha łączy
w sobie kontrasty: miękkość ruchów
rąk i brzucha oraz ostre akcenty bio
der do akompaniamentu bębna/dar
buki. Ta forma ekspresji pozwala
tancerce w subtelny sposób pokazać
zmienne, nieuchwytne wręcz uczu
cia, nastroje, marzenia, które prze
pływają przez kobiecą duszę.

Taniec brzucha zatem nie tylko
podkreśla kobiece piękno i grację,
ale również sięga do wewnętrznej
kobiecej siły ducha, ujawnia rąbek
kobiecej tajemnicy, którą na próżno
pragną zgłębić mężczyźni.

Taniec orientalny to także bogac

two folkloru. Mnogość barw, rekwi
zytów, niezwykłych strojów pięknie
i bogato zdobionych.

Jakie uczucia możecie Państwo
odnaleźć w tańcu brzucha? Przede
wszystkim radość, śmiałość, zapro
szenie do wspólnej zabawy, jak rów
nież żal, smutek, tęsknotę. Za czym?
Za MIŁOŚCIĄ. Również arabskie
piosenki najczęściej mówią przede
wszystkim o tym jednym najważ
niejszym.

Serdecznie zapraszamy do obej
rzenia tego magicznego tańca
Orientu w wykonaniu tancerek ze
szkoły AktivGen prowadzonej przez
Iwonę Torbicką.

W programie występy znakomi
tych tancerek znanych i cenionych
na scenach w Polsce i zat granicą,
Joanny Dudek i Moniki Dendy.

Zobaczymy zespół Les Alouettes
– zespół, który wielokrotnie zdoby
wał medalowe pozycje w konkursach
krajowych.

Zobaczymy też nowe zespoły
prowadzone przez Iwonę Torbicką
i Joannę Dudek.

Imprezie będzie towarzyszył ba
zarek orientalny, gdzie będzie można
obejrzeć i kupić ozdoby orientalne,
biżuterię, przedmioty do dekoracji
wnętrz.

Koncert odbędzie się
w sobotę 22 czerwca 2019 r. o godz. 19:00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

Bilety na koncert w cenie 15 zł do nabycia w sekretariacie Domu Kultury LSM

Iwona Torbicka
tel. 502 219 168 www.taniecbrzuchalublin.pl www.aktivgen.pl
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