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SDK Europe je momentálnû jeden z nejvût-
‰ích taneãních letních mítinkÛ ve street dance
tancování na svûtû. Leto‰ní roãník bude opût
nabit˘ stovkami workshopÛ, kaÏdodenními 
jamy a párty, s atraktivním doprovodn˘m pro-
gramem v podobû DJs, koncertÛ a svûtov˘ch 
taneãních show!  V˘znamnost této akce doklá-
dá i fakt, Ïe je v posledních letech pravidelnû
podporována i Jihomoravsk˘m krajem zastou-
pen˘m JUDr. Michalem Ha‰kem, kter˘ se 
osobnû akce nûkolikrát zúãastnil. 

I letos se na SDK mezi lektory objeví ti nej-
lep‰í svûtoví taneãníci: choreografové osobností
jako Justin Timberlake, Jennifer Lopez nebo
Michael Jackson; herci velk˘ch taneãních filmÛ;
taneãníci, ktefií stáli u zrodu nûkter˘ch taneãních
stylÛ. SDK je pro v‰echny kategorie taneãníkÛ
- pro profesionály, pokroãilé, ale i úplné zaãá-
teãníky. Spoleãnû tak vytváfií jednu velkou 
taneãní rodinu a jedineãnou atmosféru v ojedi-
nûlé pfiírodû Moravského Krasu. 

Velkou novinkou na leto‰ním SDK bude program
SDK JUNIOR, kter˘ bude zamûfien˘ na taneãníky
ve vûku 9-15 let, pro které bude pfiipraven˘ speciál-

ní program, budou pod dohledem pro‰kolen˘ch 
vedoucích, a bude to pro nû jak˘si taneãní tábor.
MÛÏou se také úãastnit ojedinûlé prestiÏní me-
zinárodní soutûÏe SDK New Age Battle, kde
proti sobû budou „batlovat” junior‰tí taneãníci
z celého svûta!

SDK se mÛÏete zúãastnit nejen jako aktivní 
taneãníci, ale i jako diváci. I letos pro Vás organizá-
tofii pfiipravili SDK PARTY WEEKEND, kdy se
v pátek 8. 7. mÛÏete tû‰it na skvûlé taneãní show
tûch nejlep‰ích ãesk˘ch i zahraniãních taneãníkÛ,
a v sobotu 9. 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 WEEKEND a pfiijeìte zahájit léto a uÏít si
poslední dva veãery kempu s místem na stanování
v cenû!

Navíc i tento rok budou mít obyvatelé Jedovnic
(ktefií se prokáÏou platn˘m obãansk˘m prÛkazem
dokládajícím trval˘ pobyt v Jedovnicích) vstup
na akci SDK Europe ve dnech 8. a 9. ãervence
ZDARMA!
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SDK EUROPE 2016 - Street Dance Kemp
JEDOVNICE SE UÎ PO 13. STANOU MEKKOU TANEâNÍKÒ Z CELÉHO SVùTA!

Jedovnice u Brna 4. – 10. 7. 2016

BlíÏí se léto a s ním i mnoho moÏností, jak se taneãnû vzdûlávat na rÛzn˘ch kempech. Ten v âesku a i na svûtû nej-
prestiÏnûj‰í probûhne jiÏ tradiãnû zaãátkem ãervence (4. – 10. 7. 2016) v Jedovnicích u Brna, a to letos uÏ po 
tfiinácté. 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.

Lektofii SDK 2015 – Quick Crew.
Jeden z mnoha workshopÛ na SDK.

Hejtman JUDr. Michal Ha‰ek pfii zahajování
hlavního dne SDK.

Svûtové finále taneãních battlÛ.

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


