Cykl prac uczniów Najważniejsze wydarzenie 2018 roku
Mistrzostwa Świata w Libercu
Dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem w roku 2018 były mistrzostwa
świata w Libercu w Czechach. Pojechałam tam wraz z klubem akrobatycznotanecznym Kensei, do którego chodzę już około 5 lat. Zawody taneczne
odbywały się od 17 do 24 listopada 2018 w Czechach. Brałam w nich udział
w dniach 18-20 listopada.
Wyjechaliśmy w sobotę o 22 z Ząbek było nas tam około 25, w tym:
3 rodziców, trener i 21 tancerzy w tym Ja. Dzielimy się na trzy mini formacje
o nazwach Kensei Kids, Kensei junior i Kensei. Ja tańczę w Kensei, jest to
najstarsza grupa w przedziale wiekowym 14-16. Jechaliśmy około 9/10 godzin.
Pierwszego dnia tańczyła Kensei kids i junior i trio, w którym byłam. Kensei
Kids zajęło IV miejsce a Kensei junior I zostali mistrzami świata kategorii hip hop
show, moje trio zajęło III miejsce w kategorii TRIO hip hop show. Tego dnia
młodsze grupy pojechały do domu, a moja grupa licząca 6 osób i nasz trener
pojechaliśmy do hotelu. Miałyśmy wynajęty apartament, a nasz trener pokój
piętro niżej.
Drugiego dnia musiałyśmy wcześnie wstać i wyszykować się, spakować się
na kolejny dzień zawodów. Gdy dojechałyśmy na miejsce, musiałyśmy się
pomalować, uczesać i rozgrzać, bo tańczyłyśmy układ grupowy zatytułowany
„Cyrk”, który był w kategorii Akroshow. Zajęłyśmy w tym układem I miejsce,
czyli zostałyśmy mistrzyniami świata, potem wróciliśmy do hotelu.
Trzeciego dnia również musiałyśmy wcześnie wstać, żeby wyszykować się
i od razu się spakować, bo tego samego dnia wracaliśmy do domu.
Pojechałyśmy tam na miejsce. Dwie z moich koleżanek tańczyły od razu solówki
i jedna z nich zajęła V miejsce w kategorii solo show, potem około 22
tańczyłyśmy nasz ostatni taniec grupowy zatytułowany „Survival”. Występował
on w kategorii mini formacja dance show inne formy tańca, zajęłyśmy z nim
II miejsce, potem spakowałyśmy się do samochodu i pojechałyśmy do domu.
Uważam, że było to najważniejsze wydarzenie w 2018 roku w moim życiu,
szczególnie to I i II miejsce w układach, bo pokonałyśmy dużo zespołów, które
są na prawdę mocne i bardzo się cieszę że tak się stało!
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