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хип-хоп училище за танци, част от най-голямото училище за хипхоп танци в България Street Dance School The Center, което има
зали в София, Варна, Пловдив, Велико Търново и Русе.
Street Dance School The Center е място, на което
слееш с най-модерните течения в хип-хоп музиката.

можеш да се

Преподавателите на танцовото училище са най-добрите на
танцовата хип-хоп карта в България, доказали себе си и
уменията си на сцената на безброй състезания, танцови форуми и
телевизионни предавания.
Те знаят как да се грижат за
учениците си – с много любов, постоянство и дисциплина.
Начело на The Center Plovdiv е хореографът
с най-широка
усмивка и най-много стаж в танцовото училище – Калина „Кay
Light“ Гаева. Тя е един от първите ученици на Goosh, помнещ
зората на hip-hop танците в България.
Калина обича да пресъздава емоции и виждания за света и да
доказва, че сме неразривно свързани със света около нас. Тя

учи хората около себе си на това да не се предават и да
следват мечтите си. А като доказателство за това са нейните
постижения – в края на 2008 година тя основава Main”A” – main▲
в Пловдив. За 12 години тя успява да обучи десетки танцьори на
всякаква възраст и продължава да привлича все повече деца към
музиката и танцовите изразни средства. Калина намира това като
най-добрата възможност децата да изразяват себе си и да
показват своя труд и умения пред публика чрез участие в
различни спектакли, фестивали, състезания и танцови проекти.
Свежо попълнение в The Center Plovdiv e Лора Велева, която
много бързо намира пътя към танцовата зала на The Center.
Посещава множество танцови лагери и класове, където се учи и
вдъхновява от български и чуждестранни хореографи. Обожава
приключенията и с радост може да каже, чe #TheCenter е найголямото приключение, което е преживявала, защото то е
преобърнало целия й светоглед. Изключително упорита и
постоянна – започне ли нещо, винаги го довършва докрай и не се
страхува от предизвикателствата. Модерна, но същевременно
много различна, тя обича да споделя знанията и страстта си в
редовните й класове Commercial dance – всеки уикенд от 16 ч.!

Едни от най-големите участия на The Center – Пловдив са:
– Unity Jam – 1-во място, Bright Star (2020),
– Dance Star – 1-во място, performance-formation, (2016),
– България Търси Талант (2011 и 2012);
– Hip Hop International – България, 2-ро място (2013);
– Битката за Крепостта -2-ро място, performance – гр. Велико
Търново (2013);
– Музикалните награди на БГ Радио (2014);
– Dancing Stars (2014);
– Ice Cream – Zahir, Скачай;
– Михаела Филева – Едно наум ;
– Графа, Прея и Печенката – Ни напред, ни назад;
– състезания на БТО и БСТФ (2009, 2010, 2012,2016);
– Благотворителни концерти към Фондация „Светът на Ерика“;

– Танцови спектакли на Тhe Center (2009-2020)
– Собствени танцови видео проекти.
С The Center ще намериш нови приятели, ще откриваш интересни
неща за себе си и света около теб чрез танца, ще бъдеш в крак
с най-новите тенденции в танците и ТикТок.
С The Center танцът е много повече от движения… той е наслада
от постигнатото, че си преодолял страховете си и си станал
своята по-добра версия!
Ако искатe да сте част от най-добрите, заповядайте в редовните
класове по Хип-хоп танци с The Center:
събота и неделя
13:00 – 14:00 – Хип- хоп за деца 4 – 12 години
14:00 – 15:30 – Хип-Хоп 13+ год.
15:30 – 17:00 – Commercial classes with Lora (13+)
За записване: +359890597591 – Калина Гаева
Запознайте се с прекрасните танцьори на The Center, които
зареждат с присъствието си и творят с вдъхновение.
FB:The Center – Plovdiv
FB: The Center
IG: thecenterplovdiv
Web: www.thecenterbg.com
YouTube: Kalina Gaeva ‘Kay Light’
YouTube: THE CENTER
ПРЕПОРЪКА: Спазвайте добра лична хигиена! Грижете се за своето
здраве и бъдете отговорни за здравето на другите! Ние спазваме
всички условия и противоепидемични мерки за комфорта и
сигурността на нашите посетители.
Ще ни откриете на:
ул. Иван Перпелиев № 5 – Пловдивски Културен Институт
Рецепция ПКИ – 032/664433 или 0884 777 050
Facebook: Пловдивски Културен Институт

Instagram: plovdiv_art_center
YouTube: Пловдивски Културен Институт
Пловдивски Културен Институт – НАЙ-ДОБРОТО от НАЙ-ДОБРИТЕ в
сърцето на града!

