
Pierwsza Polka 
jako Madrinha 
na karnawale  

 

Rio de Janeiro 
2016 



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 oraz jako 
solistka na 

karnawale w Rio de 
Janeiro oraz Vitorii 

w 2017 roku 

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”  
(reżyseria Iwona Pavlović).  

 Reżyser i pomysłodawca spektaklu  
„Alicja w Krainie Czarów” przy współpracy  
z Filharmonią Warmińsko-Mazurską  
w Olsztynie (150 tancerzy). 

  
 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, kilka tancerek, muzyka na żywo) 

•Warsztaty taneczne i animacje z gośćmi 
• Wykłady o Brazylii, kulisach karnawału, szkołach samby i ciekawostkach z Rio 

•Wyjazdy do Rio de Janeiro na karnawał 
 



Opowieści o karnawale w Brazylii 



Kostiumy szyte w Rio de Janeiro 
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Kostiumy szyte w Rio de Janeiro 



Pokazy solowe i w grupie do 10 tancerek 





Kashira Carnival Trip 2018 
  
Wyjazd na karnawał do Rio de Janeiro z Kashirą luty 2018r.  
 
W programie wyjazdu: 
• Wizyta w szkołach samby Mangueira oraz Renascer de 

Jacarepagua 
• Udział w karnawale jako członek jednej ze szkół samby 
• Warsztaty tańca, śpiewu i wykłady o karnawale prowadzone 

przez Kashirę. 
• Oglądanie parady na Sambodromie 
• Wizyta w Ciudade do Samba 
• Wycieczka na pomnik Chrystusa i na górę Pão de Açúcar 
• Wycieczka do ogrodu botanicznego  
• Wyprawa dżipami  
• Odpoczynek na plażach Copacabana i Ipanema 
• Nocne zabawy w dzielnicy Lapa oraz na Blocos 
 





Karnawał  
Rio de Janeiro 

Samba Neon Show Taniec z Gwiazdami 

https://www.youtube.com/watch?v=GNqyyFkKmSk
https://www.youtube.com/watch?v=mRNM2T1ZNP0
https://www.youtube.com/watch?v=lY9jw5vRQ94




 



http://polonia24.tvp.pl/24244783/04032016-2150
http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/olsztynianka-poprowadzila-korowod-na-karnawale-w-rio,623045.html
http://fakty.tvn24.pl/aktualnosci,59/samba-made-in-poland-olsztynianka-poprowadzila-korowod-na-sambodromie,623014.html
http://vod.tvp.pl/23779546/17022016
http://vod.tvp.pl/23779546/17022016
https://www.facebook.com/telewizjapolskaolsztyn/videos/754322021364373/
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/miala-plan-i-go-zrealizowala,190476.html
http://fakty.tvn24.pl/aktualnosci,59/samba-made-in-poland-olsztynianka-poprowadzila-korowod-na-sambodromie,623014.html
http://www.ipla.tv/Dancing-with-the-stars-taniec-z-gwiazdami-5-odcine/vod-6602884
http://www.ipla.tv/Dancing-with-the-stars-taniec-z-gwiazdami-5-odcine/vod-6602884
http://www.ipla.tv/Dancing-with-the-stars-taniec-z-gwiazdami-5-odcine/vod-6602884


http://party.pl/viva/polka-zatanczyla-na-karnawale-w-rio-2244-r22/
http://demotywatory.pl/4615099/Polki-potrafia
https://issuu.com/madeinwm/docs/made_in_nr_15_styczen_luty_2016_web/1
https://www.facebook.com/kashira.stocka/photos/a.740281069407134.1073741828.739614792807095/762098097225431/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kashira.stocka/photos/pb.739614792807095.-2207520000.1457271631./769907926444448/?type=3&theater
http://sambarazzo.com.br/e-ai-noticias/tipo-importacao-polonesa-sera-madrinha-de-bateria-no-rio/
http://kobieta.wp.pl/gid,18159336,img,18159359,kat,26405,title,Piekna-Polka-tanczy-w-Rio,galeriazdjecie.html?ticaid=1169a6
https://www.facebook.com/kashira.stocka/photos/pb.739614792807095.-2207520000.1457272071./754109481357626/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kashira.stocka/photos/pb.739614792807095.-2207520000.1457272071./753665471402027/?type=3&theater
https://www.facebook.com/kashira.stocka/photos/a.740281069407134.1073741828.739614792807095/767857426649498/?type=3&theater
http://party.pl/viva/polka-zatanczyla-na-karnawale-w-rio-2244-r22/
http://ro.com.pl/olsztynianka-na-sambodromie/01262360
http://www.eska.pl/news/katarzyna_stocka_w_rio_2016_polka_krolowa_samby_wyjatkowe_wideo_i_zdjecia_z_karnawalu/127921
http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/1,48726,19334479,z-olsztyna-do-rio-jeszcze-zadnej-polce-sie-to-nie-udalo.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alegria_da_Zona_Sul
http://twojkurierolsztynski.pl/8962,2016,01,27,goraca-samba-olsztynianki-na-copacabanie
http://www.polskatimes.pl/artykul/zdjecia/9376674,karnawal-w-rio-de-janeiro-2016-zdjecia-samba-i-piekne-dziewczyny-zobacz-tancerki-z-rio-video,16964210,id,t,zid.html
https://www.youtube.com/watch?v=VLdxs4g-Jc4
http://olsztyn.naszemiasto.pl/artykul/olsztynianka-katarzyna-stocka-powrocila-z-rio-de-janeiro,3661672,gal,t,id,tm.html


http://www.kashira.pl/
http://www.facebook.com/kashira.stocka
http://www.facebook.com/kashira.stocka
http://www.facebook.com/kashira.stocka



