
Studio orientálního tance Farridah 
slaví 10 let ......rok 2012!

V roce 2012 naše Studio orientálního tance Farridah funguje již 10 let v Kopřivnici a 
okolí. 

Za tu dobu prošlo mnohými změnami. 

Řady lektorského týmu se rozrostly 
na 3 lektorky kurzů pro dospělé 
a 5 lektorek kurzů pro děti. 

Pravidelných kurzů tance a 
pořádaných seminářů se za uplynulých 
deset let zúčastnily stovky dospělých i dětských tanečnic z Kopřivnice i okolí. 
Studio Farridah tak aktivně nabízí možnost stále se zdokonalovat a rozšiřovat taneční 
dovednosti nejen pro své stálé kurzistky a členky, ale i pro tanečnice ze širokého okolí. 

Studio již pátým rokem organizuje a realizuje krajské kolo soutěže dětských orientálních 
skupin Světlo orientu a taneční festival Šostýnská Venuše za stálé podpory zástupců 
města. 

Ze závěrečných zpráv je zřejmé, že se 
obliba obou akcí neustále zvyšuje.

Vyjádřeno čísly jde o více jak 220 aktivně 
vystupujících učinkujících a přes 600 diváků 
na festivalu Šostýnská Venuše. 

V soutěži Světlo orientu jsme ve 4. ročníku 
zaznamenaly nárůst soutěžících o 220 %. 

Lektorky studia Tilia Tai a Raaja Noor mají ukončené lektorské studium orientálního tance 
na Oriental Dance Academy.



Lektorky se vzdělávají u takových  taneční 
celebrit jako jsou: Shereen (Miss 
Bellydance of the Universe 2010), 
Kateřina Krejčová ( Bellydancer of 
the World 2011), Eglal, Sheyla, Vendula 
Uhýrková, Saba,  ale i u řady zahraničních 
lektorů např. Serkan Tutar, Delila, 
Amir Thaleb, Aziza, Sibel Nefa,Aida 
Noor, Jilina, Atiya, Mona, Daniela 
Pardusová, Karolina Idrisová, Lubna 
Emam,Tito,Khaled Mahmoud, Virginia 

Mendez, Elizabeth Strong, Sandra, Surraya, Magda a Atef, Nabil Mabrouk, Carolin, 
Sujee Choi, Saida, Yamil Anum.

V roce 2008 se sedm tanečnic a lektorek spolu se Shereen zúčastnilo studijní cesty do 
Istanbulu, kde měly možnost navštívit seminář turecké tanečnice a lektorky Hale Sultan, 
byly na pravé orientální večerní kabaretní show, plné lidových folklórních tanců, tanců 
dervišů i tanců orientálních tanečnic. Z Istanbulu si také skupina dovezla své první 
originální profesionální kostýmy z módního salónu BELLA.

V roce 2009 se zúčastnily lektorky mezinárodního festivalu AHLAN WA SAHLAN 
v Kahiře, v roce 2010  festivalu 10th INTERNATIONAL ORIENTAL DANCE CONGRESS 
BY MARGARITA v Riccione.

Tanečnice studia se pravidelně účastní 
mnoha tanečních soutěží viz níže. 

V roce 2011 se lektorka  Devra 
probojovala mezi 10 nejlepších 
finalistek soutěže.

Profesionalitu a originalnost svých vystoupení předvedly tanečnice studia Farridah od 
roku 2005 do roku 2011 v celkem 151 vystoupení, tj. Přibližně 628 prezentovaných 
choreografií. Foto a video z těchto vystoupení najdete na našich stránkách.

Studio orientálního tance Farridah – účast na soutěžích

Účast na soutěžích dětí skupiny Amirah:

2008
Světlo orientu 2008 – 23.5. Kopřivnice, 
krajské kolo - 1. místo v kategorii 5-9 let 

Světlo orientu 2008 - červen  Uherský Ostroh, 
celostátní kolo, - 1. místo v kategorii 5-9 let 



2009
Světlo orientu 2009 – 23.5.2009 Kopřivnice, 
krajské kolo - 2. místo v kategorii 10-14 let 
Světlo orientu 2009 - červen 2009 Uherský Ostroh, celostátní kolo 
Kopřivnické mecheche – regionální soutěž tanečních skupin, Kopřivnice – nesoutěžní kategorie

2010
Světlo orientu 2010 – 24.4. 2010 Kopřivnice, 
krajské kolo - 2. místo v kategorii 10-14 let 
Světlo orientu 2010 - 5.6. 2010 Uherský 

Ostroh, celostátní kolo 
Kopřivnické Mecheche – regionální 
soutěž tanečních skupin, Kopřivnice 
– nesoutěžní kategorie

2011
Světlo orientu 2011 – 30.4. 2011 Kopřivnice, 
krajské kolo - 2. místo v kategorii 5-8 let 
4. místo v kategorii 9-11 let
3. místo v kategorii 12-14 let
Světlo orientu 2011 - 6.6. 2010 Uherský Ostroh, 
celostátní kolo – 1. místo v kategorii lektorek
Kopřivnické Mecheche – regionální soutěž tanečních skupin, Kopřivnice – nesoutěžní kategorie

Účast na soutěžích dospělých tanečnic skupiny Farridah

Mezinárodní taneční soutěž Talent Awards 2008 – Olomouc, 
1. místo v kategorii skupinový orientální tanec s pomůckami

Mezinárodní taneční soutěž Letś Dance Praha 2009
soutěž skupin – Farridah ve finálové desítce s choreografií Závěrečná

Mezinárodní taneční soutěž Letś Dance Praha 2010 
soutěž lektorek – Devra , finalistka soutěže jednotlivců
nesoutěžní kategorie Open Stage – Farridah skupina

Taneční soutěž Tales of Sahara 2010 Brno
Open stage – účast v soutěži skupinových choreografií



Světlo orientu 2011 – 30.4.2011 Kopřivnice, 
krajské kolo – 3. místo v kategorii skupina - 21 let a více 

1. místo v kategorii lektorek

Světlo orientu 2011 – 6.6. 2011 Uherský Ostroh, 
celostátní kolo – 1. místo v kategorii lektorek

Kopřivnické Mecheche – regionální soutěž tanečních skupin, Kopřivnice-  nesoutěžní 
kategorie

Miss Orient 2011 – Praha, květen – listopad,
finále listopad 2011 – Devra, finalistka soutěže sólových tanečnic

V Kopřivnici, 2.1.2012


