W tym tygodniu przedstawiamy Wam tancerkę- Karinę Koziarę – uczennicę z klasy 2 a g.
Karina już w wieku 7 lat rozpoczęła swoją przygodę z tańcem. Przez pięć lat uczyła się tańca
towarzyskiego najpierw w Akcent Szkoła Tańca w Będzinie, a następnie w Studiu Tańca Towarzyskiego
Kiepura w Sosnowcu. Rozwijając swoją pasję taneczną, Karina zaczęła uczęszczać do Studia Dance4You
w Będzinie. Tam przez cztery lata trenowała modern cheerleaders.
Dodatkowo Karina z pasjonuje się tańcem jazz, a jej praca została uhonorowana występem
w przedstawieniu tanecznym w Chorzowskim Centrum Kultury w 2019 roku.
Od 2020 roku Karina jest instruktorką tańca dla dzieci w wieku 4-8 lat i 7-11 lat w Studiu Dance4You
w Będzinie.
Sukcesy Kariny:
• Tytuł „Złotej Pary „ - zdobyty wraz ze jej partnerem tanecznym- Jaworzno 2011 r.
• Zajęcie II miejsca na World Dance - Międzynarodowy turniej tańca nowoczesnego
-Sosnowiec 2019 r.
• Zajęcie I miejsca na Międzynarodowym Turnieju CHEERMANIA Junior Freestyle Pom Small
- Zabrze 2017 r.
• W 2019 roku została finalistką Konkursu Miss Śląska Nastolatek, z tego tytułu uczestniczyła
w pokazach mody projektantki Ewy Łukawskiej.
• Z zespołem Elastic występowania podczas meczów sportowych piłki siatkowej na terenie
Śląska.
1. Karino, gdzie można Cię zobaczyć?
Obecnie trenuję w Studiu Dance4You w Będzinie. W tym miejscu jestem instruktorką
dla dzieci w wieku w 4-8 lat i 7-11 lat.
2. Skąd Twoja pasja do tańca, kiedy się narodziła?
Od dzieciństwa miałam styczność z tańcem. Od samego początku taniec był częścią
mojego życia.
3. Kto stoi za Twoimi pasjami?
Największą motywacją były dla mnie telewizyjne programy taneczne i sukcesy
innych tancerzy. Ich umiejętności inspirowały mnie. Chciałam tańczyć tak dobrze
jak znani tancerze i znane tancerki.
4 Jak udaje Ci się połączyć naukę w liceum i Twoje hobby?

Nigdy nie sprawiało mi to problemu. Odpowiedni harmonogram tygodnia, aby mieć czas na naukę
i na przyjemności, doprowadził do idealnej równowagi.

Karino, życzymy Ci dalszych sukcesów tanecznych.

