ПРОГРАМА
Віденського балу в Києві

21 квітня 2018 року
20.00-21.00
Прибуття гостей, зустріч на парадних сходах у буйстві свіжості весни в Києві під чарівні
мелодії Моцарта та Гайдна
Зустріч та спілкування з дебютантами у лаунж зонах, легкий апиритив, сюрприз від
офіційного гостя балу
21.00-21.05
Запрошення у весну «Пісня землі»
від симфонічного оркестру «Київ-Класик»
під керівництвом маестро Германа Макаренка, артиста ЮНЕСКО в імʼя миру
21.05-21.10
Полонез дебютантів
Традіційний урочистий вихід дебютантнів під прекрасний «Полонез» Карла Цирера
30 юних пані у вишуканих сукнях з унікальними квітковими композиціями, яких
супроводжують елегантні кавалери
Пари дебютантів представляють:
Церемоніймейстер балу
директор бального комітету на Кіпрі, балетмейстер
Тетяна Зеневич.
зіркові хореографи:
Андрій Дикий та Олена Балджи
21.10-21.17
«Віденська весна у дзеркалі Києва»
спеціальна постановка для Віденського бала в Києві за участю артистів балетну
Національної Опери Україні та вихованців Харківської хореографічної школи
21.17-21.25
Вітальні промови
від Мерії Києва, Віденского бального комітету та організаторів Віденського балу в Києві
21.25-21.35
«Весна у кольорах ромункулусів»
спеціальна постановка для дебютантів зіркових хореографів Віденського балу в Києві
Андрія Дикого та Олени Балджи
21.35-21.37
Комплімент
від хореографічної школи «Артур Мюрей»
21.37-21.50
«Alles Walzer»! «Вальсують усі»!
Церемонімейстер балу Тетяна Зеневич запрошує гостей на танцпол.Танцпол з вальсу
21.50-21.55

Вальс «Hajo della luna»
спеціальний проект клубу бального танцю Академії сучасної освіти «А+»
21.55-22.20
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
соліст Віденської опери
Крістіан Дрехер
неперевершена сопрано, солістка Національної опери України, Заслужена артистка України
Сусанна Чахоян
вихованці Харківської хореографічної школи
22.20-22.45
«Грайливий настрій»
Майстер-клас з польки Тетяни Зеневич
Танцпол падеграс, фокстрот, мазурка
22.45-23.05
Благодійний квітковий аукціон
23.05-23.19
«Футбольний галоп на балу»
спеціальний проект, присвячений проведенню фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА в Києві за
участю гравців збірної України з футболу, студентів Київської муніціпальної Академії
естрадного та циркового мистецтва
23.19-23.50
«Романтика весняного саду»
Танцпол вальс, танго, фокстрот.
Спеціальні подарунки учасникам балу від клубів бального танцю
«Live Love» та «А+»
23.50-00.00
«Багатогранність весняного смаку»
Гастрономічний фешн у стилі музичного театру їжі
00.00-00.05
Сурприз опівночі
00.05-00.15
Вибір короля та королеви, принца та принцеси балу
Церемонія за участю представників Віденскього бального комітету та
організаторів Віденського балу в Києві
00.15-00.18
Вальс короля і королеви, принца та принцеси балу
«Київський вальс»

00.18-00.37
Романтична майська ніч
Танцпол вальс, кадриль
00.37-00.45
Виступ спеціального гостя балу
00.45-00.48
«Танець світла»
Хореографічна композиція у стилі american smooth Waltz від
танцювального клубу «Golden Dance»
00.48-00.50
Презентація традиційної страви віденських балів «Гуляш під кон’яком»
00.50-01.00
Благодійна лотерея
01.00-01.30
«Танго у нічному місті»
Спеціальний проект від
Kyiv Tango Project
01.30-02.15
«Фристайл»
DJ mix з популярних бальних танців
2.15
Закінчення балу

