ПРОГРАМА
Віденського балу в Києві(Junior)

22 квітня 2018 року
16.00-16.40
Прибуття гостей, зустріч на парадних сходах, селфі і артфото в унікальному інтер’єрі
квітучого саду Віденського балу. Сюрприз від офіційного гостя балу
16.40-16.50
Запрошення у весну «Пісня землі»
від симфонічного оркестру «Київ-Класик»
під керівництвом маестро Германа Макаренка, артиста ЮНЕСКО в імʼя миру, артистів
балету Національної опери України і Харківської балетної школи
16.50-16.55
Полонез дебютантів
Традіційний вихід дебютантнів під прекрасний «Полонез» Карла Цирера
Легкі, мов весняний вітерець, пари з вишуканими квітами прибувають до бальної зали
Пари дебютантів представляють:
зіркові хореографи:
Андрій Дикий та Олена Балджи
16.55-17.00
Вітальні промови
від Мерії Києва, Віденского бального комітету та організаторів Віденського балу в Києві
17.00-17.10
«Романтика у конфетті пелюсток вишні»
спеціальна постановка для дебютантів зіркових хореографів Віденського балу в Києві
Андрія Дикого та Олени Балджи
17.10-17.15
«Alles Walzer»! «Вальсують усі»!
Церемонімейстер балу запрошує гостей на танцпол
Вальс Й.Штрауса «На прекрасному блакитному Дунаї»
17.15-17.30
«Круті барашки весняних струмків»
Полька зі змінами партнерів для знайомства, майстер-клас з польки від церемонімейстру,
весняні імпровізаціі із зірковими гостями
17.30-17.35
«Це неможливо!»
номер-сюрприз від гостей балу
17.35-17.45
«Веселі стрибки під весняним сонцем»
Три бальні композиції для яскравого настрою на танцполі у супроводі симфонічного
оркестру «Київ-Класик» та зіркових майстрів

17.45-17.50
«Верениця смаків для юних гурманів»
Смачне дефіле з вишуканими гастрономічними творам
українських і австрійських кулінарів
17.50-18.05
Художня програма
У програмі беруть участь:
симфонічний оркестр «Київ класік»,
диригент – народний артист України, диригент Національної опери України, Посол
української культури, артист ЮНЕСКО в імʼя миру
маестро Герман Макаренко
зіркові гості проектів «Junior Eurovision Song Contest», «Voice», «Яскраві діти»
вихованці Харківської хореографічної школи
учасники креативної хореограйічної платформи
Київської муніципальної Академії естрадного та циркового мистецтва
18.05-18.15
«Танцювальний триптіх з футбольними свистками»
Жартівливе танцювальне змагання між імпровізованими командами під популярний
музичний мікс на музику А.Адана, П.Чайковського з кульмінацією Г.Циімера «Зоряні войни»
18.15-18.20
Урочисте шанування та передача сертифікату спеціальним учасникам Віденського балу
18.20-18.30
«Енергія водограю»
Танцювальний мікс популярних композицій латиноамериканських танців
18.30-18.55
«Сонячний вітер - фристайл у бездонному весняному небі»
Танцпол популярних танцювальних мелодій для будьякого віку у супроводі DJ, та двома
фантастичними зірковими гостями Віденського балу в Києві
18.55-19.00
«Казковий сюрприз та Junior-Selfy»
Дійсно казковий парад подарунків для учасників Віденського балу в Києві
19.00
Завершення балу

