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Mezi lektory jsou svûtové jedniãky; herci velk˘ch
taneãních filmÛ, taneãníci, ktefií stáli u zrodu nûkte-
r˘ch taneãních stylÛ, choreografové osobností jako
Justin Timberlake, Jennifer Lopez nebo Michael
Jackson. SDK je pro v‰echny kategorie taneãníkÛ -
pro profesionály, pokroãilé, ale i úplné zaãáteãníky,
spoleãnû vytváfií jednu velkou taneãní rodinu a jedi-
neãnou atmosféru v krásné pfiírodû Moravského
Krasu.

SDK.Europe je momentálnû jeden z nejvût‰ích ta-
neãních letních mítinkÛ v hip hopovém tancování na
svûtû. Pfii loÀském 10. byl natoãen˘ unikátní taneãní vi-
deoklip s hudbou od Atreye Ryana a DJ Wiche World
Dance Family. Videoklip nadchl i jednu z nejvût‰ích 
osobností ãeského showbyznysu Jifiího Korna, kter˘ se
stal jeho kmotrem. „KdyÏ jsem vidûl World Dance
Family poprvé, cítil jsem, jak v‰ichni táhnou za jeden
provaz. Vnímal jsem z toho velkou sílu a to, Ïe taneã-
níci tvofií skuteãnû svûtovou taneãní rodinu. Nûkteré

zábûry, umocnûné skvûlou hudbou, skuteãnû vyvoláva-
jí husí kÛÏi,” fiekl Jifií Korn o videoklipu. 

Leto‰ní 11. roãník bude opût nabit˘ stovkami
workshopÛ, jamÛ a parties kaÏd˘ den s atraktivním
doprovodn˘m programem v podobû DJs, koncertÛ
a exhibicí! 

Poslední dva veãery kempu se mÛÏete tû‰it na kon-
cert na Red Bull Tour Buse - v pátek 4. ãervence mÛ-
Ïete dorazit na Majka Spirita, Prago Union a Bena
Cristovaa, dále Champion Sound s breakdance batt-
lem! V sobotu 5. ãervence na vás ãeká uÏ od 15 hod
svûtové finále taneãních battlÛ, kde se mezi sebou 
utkají ty nejlep‰í t˘my z nûkolika zemí a po skonãení
velká závûreãná párty!

VyuÏijte zv˘hodnûnou vstupenku SDK PARTY
WEEKEND a pfiijeìte zahájit léto a uÏít si poslední
dva veãery kempu s místem na stanování zdarma! Na
SDK.Europe tû ãeká ta nejlep‰í letní párty!

Text: Klára PiÀosová

STREET DANCE KEMP:
JEDOVNICE SE NA T¯DEN STANOU MEKKOU TANCE S KONCERTEM

MAJKA SPIRITA, PRAGA UNION A BENA CRISTOVAA

Pro více informací sleduj Facebook https://www.facebook.com/sdkeurope a www.sdkeurope.com
Pfiedprodej vstupenek v síti Ticketportal a Eventim.

SDK.Europe / Jedovnice
u Brna / 28. 6. - 6.7. / 

Street Dance Kemp (SDK.Europe) se koná kaÏd˘ rok na zaãátku prázdnin v Jedovnicích u Brna, letos pfiipadá na 28. 6. aÏ 6. 7. Právû sem
se sjíÏdûjí taneãníci z nûkolika desítek zemí, aby se rozvíjeli v moderních taneãních stylech jako hip hop, house, poppin, dancehall, krump,
new styl hustle, break dance a ve spoustû dal‰ích.

Zleva DJ Wich, Jifií Korn, Atrey Ryan, 
Martin Fidli Fiedler (hlavní organizátor SDK). Svûtové finále taneãních battlÛ. World Dance Family - z natáãení videoklipu.

Jeden z workshopÛ.
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