Tanečná horúčka v Bešeňovej predstaví aj obdivuhodné umenie pod vodou
BEŠEŇOVÁ (25. júl 2017) – Už o pár dní, v sobotu 29. júla vypukne vo vodnom parku Bešeňová tanečná
horúčka. Možno to miestami bude pripomínať aj scény z kultového filmu s Johnom Travoltom – Horúčka
sobotňajšej noci, no rozhodne to nebude žiadna nuda. Návštevníkom Bešeňovej sa na parkete predstavia
skvelé tanečné vystúpenia Laciho Strikea a jeho street academy, tanečného zoskupenia Vivas a školy tanca
Freeze, rozhýbať Bešeňovú so zumbou príde Iva Lacka a tanečnú jogu predvedie Fredy Ayisi. A ako sa dá
tancovať pod vodou? Tak o to sa postarajú najlepšie slovenské aquabelly, ktoré zladia vysoko kultivované,
elegantné a krásne pohyby baletu priamo vo vode. Tanečnú horúčku v Bešeňovej zavŕši koncertné
vystúpenie speváčky Mamba Dasha.
K letu patrí bezpochyby pohyb. V Bešeňovej to bude tentoraz nielen vo vode, ale aj na tanečnom Čaro
vodného baletu a oku lahodiace zostavy predstavia v bazénoch nadané aquabelly. „Choreografia, ktorú
predvedieme v Bešeňovej bude našou generálkou pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta, na ktoré sa
chystáme o dva týždne do Budapešti, kde budeme obhajovať titul v kategórii masters. Diváci budú mať
v sobotu možnosť vidieť zložité technické prvky, ale aj ladné zostavy v tanečnom štýle na nový song Bešeňovej.
Pri synchronizovanom plávaní je najdôležitejšie zladenie sa partneriek a zladenie sa aj so samotnou hudbou.
Aquabelly musia byť fyzicky zdatné, výborné plavkyne, gymnastky, akrobatky a musia byť aj kočky, keďže
prezentujú estetickosť vo vode. Pri umeleckom prevedení a na súťažných vystúpeniach, ktoré sú veľmi ťažké,
musí byť súhra všetkého,“ uvidela Lívia Allarová zo slovenského tímu aquabell.

Song Bešeňová – termálne srdce Liptova si môžete vypočuť a pozrieť aj TU.
„Koniec júla zakončíme tancom a skvelou zábavou pri bazénoch už od 10. hodiny. Okrem pohybu vo vode
a na tanečnom parkete sa návštevníci Bešeňovej môžu tešiť aj na jumping alebo si vychutnávať pohodu v 18
bazénoch s termálnou a čírou vodu, či spoznať zábavný adrenalín na 15 toboganoch. Dokonalý intímny relax
poskytuje nová oddychová zóna Átrium so živou zeleňou. Výnimočné saunové rituály poskytnú zregenerovanie
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celého tela, ale aj duše. V novej reštaurácii Bistro môžete ochutnať gurmánske špeciality a miešaný nápoj
priamo z bazéna vám namiešajú vo vodnom bare Cosmopolitan. Nová Bešeňová ponúka aj ubytovanie
v prvom holistickom hoteli Galeria Thermal Bešeňová, ktorý ponúka aj priamy prístup k privátnym bazénovým
plochám“, doplnila Miroslava Garajová, z marketingu vodného parku Bešeňová.
Bližšie k programu na www.besenova.com

Fotky na stiahnutie: https://we.tl/SzYf6zEi2H
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