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Gwarancja jakości



KASHIRA SAMBA SHOW

która wystąpiła 
jako 

najważniejsza 
tancerka 

brazylijskiej 
szkoły samby 

Alegria da Zona 
Sul

na Sambodromie 
w Rio de Janeiro 

podczas 
karnawału 2016

JEDYNA 
POLKA



Tańcem zajmuje się od 6 roku życia.
Uczyła się wielu stylów tańca takich jak:
disco, jazz, broadway jazz, afro dance,
belly dance, hip-hop, commercial, taniec
klasyczny, taniec ludowy, samba
brazylijska, burleska i inne.

Wykwalifikowany instruktor tańca
i fitness (różne formy). Ukończyła AWF
w Warszawie (wychowanie fizyczne),
UWM (towaroznawstwo) oraz Taneczną
Szkołę Instruktorską w Warszawie.
Szkoliła się w Polsce i za granicą
z zakresu tańca i fitness.



Założycielka Szkoły Tańca FitDance, 
instruktor i choreograf wielu grup 
tanecznych m.in. Grupy Estradowej 
Flame. Były instruktor  ZPiT Kortowo. 
Solistka wielu wydarzeń tanecznych 
np. Klara w widowisku taneczno-
muzycznym „Dziadek do Orzechów” 
w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 
(reżyseria Iwona Pavlović).

Występowała w kraju i za granicą 
m.in. w Brazylii, Belgii, Hiszpanii, 
Tajwanie, Chorwacji, Macedonii, 
Bułgarii, Grecji, Francji, Czechach, 
Niemczech, Rosji, Litwie, Turcji.



OFERTA:
• Pokaz tańca samby brazylijskiej (solowy lub z muzyką na żywo)

•Warsztaty taneczne, perkusyjne i wokalne (grupa Tubatuka)



 Elastyczny czas pokazu od 3 min do 60 min
 Forma pokazu stacjonarna lub parada samby

 Program z muzyką na żywo, 6-10 muzyków (grupa Tubatuka) 
 Koncert z wokalem i ukulele/gitara Leo Vilhena (Brazylia)

 Warsztaty taneczne, perkusyjne, wokalne



STROJE  PROSTO  Z  SAMBODROMU
Z  TEGOROCZNEGO  KARNAWAŁU  W  RIO DE JANEIRO
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