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SDK.Europe vzniklo pÛvodnû jako soustfiedûní pro taneã-
ní skupinu TS Beat Up. Pak si ale v roce 2003 Martin Fiedler
(vedoucí TS Beat Up a zakladatel SDK.Europe) uvûdomil,
Ïe uÏ sám nedokáÏe taneãníky v t˘mu vlastním umem posu-
nout, a navíc tehdy panovala pomûrnû velká rivalita mezi jed-
notliv˘mi taneãními kluby. Proto se rozhodl pozvat do âR 
taneãníky, ktefií byli na vy‰‰ím „levelu”, neÏ tehdy byli ta-
neãníci v âR, a zejména vytvofiit pfiátelské setkání lidí, co mi-
lují street dance – tak tedy vzniklo první SDK. De facto se
jednalo o jakési první oficiální setkání v‰ech street dance ta-
neãníkÛ mimo soutûÏe.

I letos se na SDK mezi lektory objeví ti nejlep‰í svûto-
ví taneãníci: herci velk˘ch taneãních filmÛ, taneãníci, kte-
fií stáli u zrodu nûkter˘ch taneãních stylÛ, choreografové
osobností jako Justin Timberlake, Jennifer Lopez nebo
Michael Jackson. SDK je pro v‰echny kategorie taneãní-
kÛ - pro profesionály, pokroãilé, ale i úplné zaãáteãníky.
Spoleãnû tak vytváfií jednu velkou taneãní rodinu a jedi-
neãnou atmosféru v ojedinûlé pfiírodû Moravského Krasu.

SDK.Europe je momentálnû jeden z nejvût‰ích taneã-
ních letních mítinkÛ ve street dance tancování na svûtû.

Leto‰ní roãník bude opût nabit˘ stovkami workshopÛ,
kaÏdodenními jamy a párty, s atraktivním doprovodn˘m
programem v podobû DJs, koncertÛ a svûtov˘ch taneã-
ních show!  V̆ znamnost této akce dokládá i fakt, Ïe je
v posledních letech pravidelnû podporována
i Jihomoravsk˘m krajem zastoupen˘m JUDr. Michalem
Ha‰kem, kter˘ se osobnû akce nûkolikrát zúãastnil. 

SDK se mÛÏete zúãastnit nejen jako aktivní taneãníci,
ale i jako diváci. I letos pro vás organizátofii pfiipravili
SDK PARTY WEEKEND, kdy se v pátek 10. 7. mÛÏete
tû‰it na skvûlé taneãní show a následnou párty ve stylu 
electro swing, a v sobotu 11. 7. na vás ãeká uÏ od 15:00
svûtové finále taneãních battlÛ, kde se mezi sebou utkají
ty nejlep‰í t˘my z nûkolika zemí svûta (JAP, USA,
SWE,..) a to celé zakonãené velkou závûreãnou párty!
VyuÏijte zv˘hodnûnou vstupenku na SDK PARTY WEE-
KEND a pfiijeìte zahájit léto a uÏít si poslední dva veãe-
ry kempu s místem na stanování v cenû! 
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SDK.EUROPE (Street Dance Kemp)
DO JEDOVNIC SE UÎ PO 12. SJEDOU TI NEJLEP·Í TANEâNÍCI Z CELÉHO SVùTA!

Jedovnice u Brna 5. – 12. 7. 2015

BlíÏí se léto a s ním i mnoho moÏností, jak se taneãnû vzdûlávat na rÛzn˘ch kempech. Ten v âesku a i na svûtû nejprestiÏ-
nûj‰í probûhne jiÏ tradiãnû zaãátkem ãervence (5. – 12. 7. 2015) v Jedovnicích u Brna, a to letos uÏ po dvanácté. Právû sem
se sjíÏdûjí taneãníci z nûkolika desítek zemí, aby se rozvíjeli v moderních taneãních stylech jako hip hop, house, poppin, dan-
cehall, krump, new styl hustle, break dance a ve spoustû dal‰ích.

Lektofii z Japonska. Svûtové finále taneãních battlÛ.

Hejtman JUDr. Michal Ha‰ek pfii zahajování 
sobotní ãásti (2014).

Jeden z mnoha workshopÛ SDK.

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


