לו"ז פסטיבל ביילנדו 2016
בריכה Pool

בריכה Pool 2

אולם Hall 1

אולם Hall 2

Hour / Hall
חמישי Thursday 8.10

קבלת חדרים וצמידים
13:00-17:00

13:00 - 15:45

מוזיקת סלסה ובצ'אטה מעורבת
מסיבת סלסה מיינסטרים

בצ'אטה דומיניקנית  -דניאל סובולובסקי ולידר חג'בי

קובני מתחילים  -חיים יעקובסון ומאי בן שי

מסיבת פתיחת הפסטיבל עם ריקוד הפסטיבל
מסיבת בצ'אטה

16:00 - 16:45
17:00 - 17:45

מסיבת סלסה מיינסטרים

צעדי בסיס בבצ'אטה  -ליטל חן והילה שליו

מוסיקליות בריקוד הל.א - .רן איתי ואור אספיר

ארוחת ערב

18:00 - 18:45
18:30 - 21:30

הופעות ריקודים עם מיטב האמנים מהארץ ומחו"ל

22:00 - 23:30

מסיבת ריקודים בכל הסגנונות :בצ'אטה ,קובני ,דורה ,קיזומבה ודיסקוטק לטיני

23:30 - 5:00
שישי Friday 9.10
8:00 - 10:00

ארוחת בוקר
8:00 - 12:00

מוסיקליות בריקוד הקובני  -מוטי סבג וליר שושני
מסיבה מעורבת בניחוח רומנטי
ליידי סטייל  -אנה טרייגר

Sensual Bachata Y Body Movement - Maxi Y Nahir

11:00 - 11:45

מסיבת בצ'אטה

מסיבת ממבו דורה

קיזומבה מתחילים  -שגיא דלל וטל רבאיוב

Twerking - Zinthya

12:00 - 12:45

מסיבה מעורבת בצ'אטה קיזומבה

מסיבה קובנית

צביקה פרנקל ותאיר דדיה Bachata Man & Lady Style -

) - Afro Fitness Training (AFTשי זיגי

13:00 - 13:45

 - Body Movement & Man Styleאבי אורבוך

Bachata Sensual - Antonio y Jasmina

14:00 - 14:45

מסיבה ברזילאית

סדנת רגטון ,תחרויות והפעלות בבריכה Diana & Yoandy -
מסיבת בצ'אטה

מסיבה סלסה מיינסטרים

מסיבת בצ'אטה

מסיבה מעורבת קובה דורה

15:00 - 15:45

הובלה וסטייל בסגנון הצ'ה צ'ה  -אהוד ואזנה וראובן טרם

Acrobatics Bachata - Maxi Y Nahir

16:00 - 16:45

 - Unique Salsa Tricksתמיר סברוב

Afro Cuban - Diana & Yoandy

17:00 - 17:45

בצ'אטה ליידי סטייל  -לירן שרעבי

Pasitos ON2 - Antonio y Jasmina

ארוחת ערב

מתחילים

10:00 - 11:00

18:00 - 18:45
18:30 - 21:30

בינוני

הופעות ריקודים עם מיטב האמנים מהארץ ומחו"ל

22:00 - 23:30

מסיבת ריקודים בכל הסגנונות :בצ'אטה ,קובני ,דורה ,קיזומבה ודיסקוטק לטיני

23:30 - 4 :00

אפטר פארטי בבריכה עם האמנים מחו"ל

4:00

מתקדמים
התוכנית נתונה לשינויים ,טל"ח

חו"ל

כל הרמות

בריכה Pool 2

בריכה Pool

אולם Hall 1

אולם Hall 2

Hour / Hall
שבת Saturday 10.10
8:00 - 9:00

ארוחת בוקר
8:00 - 10:30
מסיבת בצ'אטה עם
נגיעות קיזומבה

מסיבה מעורבת
בניחוח רומנטי

מסיבת בצ'אטה

מסיבת ממבו דורה

מסיבת בצ'אטה

מסיבה קובנית

באטל בצ'אטה קיזומבה

באטל קובה דורה

מתחילים

רגטון  -אביעד קפויה

10:00 - 10:45

ליידי סטייל  -אושרת א .זיגי

Tango Bachata - Gabriel and Zinthya

11:00 - 11:45

חושניות בבצ'אטה  -אלון גושן ואנג'לינה סורקין

Cuban Surprise - Diana & Yoandy

12:00 - 12:45

ליידי סטייל קובני  -ליר שושני וגל יעקובוביץ'

Social Bachata Complex Routines - Maxi Y Nahir

13:00 - 13:45

זוגיות וכימיה בריקוד הבצ'אטה  -אביטל זכרמן ונדב טואנה

Body Movement - Antonio y Jasmina

14:00 - 14:45

בצ'אטה ליידי סטייל  -ליטל וויס

15:00 - 15:45

מסיבת סגירת הפסטיבל עם כל האומנים בבריכה

16:00 - 16:45

הסעות יוצאות צפונה ,נתראה בפסטיבל הבא

17:30

בינוני

חו"ל

מתקדמים

היכרות עם סגנונות הריקוד בפסטיבל:
סלסה אל.איי
L.A Salsa

סלסה קובנית
Cuban Salsa

בצ'אטה
Bachata

קיזומבה
Kizomba

סלסה ניו-יורק/ממבו
New York Salsa ON2

הסגנון פותח בלוס אנג'לס,
נרקד על הביט הראשון
( .)ON1מאופיין בתיאטרליות
ואקרובטיקה (הוליווד) .מושפע
מטנגו ארגנטינאי ,סווינג ,האסל
לטיני ,וממבו (.)Salsa ON2

הסגנון נקרא גם קזינו ,ונרקד
 ON1בתנועה מעגלית לעומת
הסגנונות מצפון אמריקה.
מאופיין במשחקיות הדדית
בין הגבר לאישה ,בתחושתיות
המוזיקלית ובפירוק גוף בולט.

הבצ'אטה המקורית זו הבצ'אטה
הדומיניקנית והתפתחה
ברפובליקה הדומיניקנית
ביחד עם מוזיקת הבצ'אטה.
ישנם מספר סגנונות בצ'אטה
שהתפתחו כגון סנשואל בצ'אטה
(ספרד) ,בצ'אטנגו ועוד.

סגנון הריקוד התפתח באנגולה,
בדרום אפריקה ,לאחר
התפתחות סגנון המוזיקה
ומתאפיין באיטיות וברומנטיות.
הריקוד התפתח מהסמבה והחל
להופיע בתחילת שנות ה.90-

נקרא גם ממבו ניו יורק ונרקד
על הביט השני ( .)ON2התפתח
מהסון הקובני ,מהצ'ה צ'ה
והממבו המוקדם .מאופיין
בהרמוניה שלו עם המוזיקה וכלי
הנגינה .הפך פופולרי בשנות
ה 70בזכותו של .Eddie Torres

התוכנית נתונה לשינויים ,טל"ח

כל הרמות

