Mili, oddajemy w Twoje ręce informacje praktyczne, aby weekend z Jazz Messengers
upłynął Ci jak najprzyjemniej. Dziękujemy, że jesteś z nami!
MIEJSCÓWKI
Wszystkie zajęciaodbywają się w RIVIERA Dance School, ul. Waryńskiego 12
https://goo.gl/maps/E2Y5vvJZDntgEboC7
●
●
●

Godziny zajęć: 10.00 - 16.00
Pamiętaj o zapasie wody na zajęcia (kranówka w Warszawie też jest okay)
Szykuj silniki na 4,5 godziny godnego wycisku
Sobotnia impreza ma miejsce w Nowym Świecie Muzyki, ul. Nowy Świat 63
https://goo.gl/maps/bSwwdrpGFbUYrghYA

●
●
●
●

Rozpoczynamy o 21.00 i tańczymy do 2.30
Prosimy o pozostawienie w domach swoich napojów
Ustaliliśmy z barem rozsądne ceny wody na miejscu imprezy
Można przynieść swój bidon i zaspokoić pragnienie kranówką
Niedzielne After Partyodbędzie się Regeneracja, ul. Puławska 61
https://goo.gl/maps/WQVfgjU73grxd7u68

●
●
●
●

Rozpoczynamy o 20.00 i tańczymy do 0.00
Prosimy o pozostawienie w domach swoich napojów
Parkiet znajduje się na parterze, zamówienia przy barze
Jeśli masz ochotę porozmawiać i pochillować ze znajomymi, zapraszamy na -1
HARMONOGRAM IMPREZ
Sobotnia Główna Impreza
21.00
21.15
22.15
22.30
23.10
23.15
00.00
00.45
02.30

Otwarcie imprezy
Taster z Shiney’em
Solo Jazz Prelims
Set DJ-ski
Prezentacja Jazz Messengers
The Shoekillers Band
Short Showcase
Solo Jazz Finals z The Shoekillers Band
Koniec imprezy

Niedzielne After Party
20.00 Otwarcie imprezy
24.00 Zasłużony odpoczynek

REJESTRACJA
W sobotę 
rano zapraszamy już od 9.30- będziemy czekać na Ciebie w recepcjiRIVIERA
Dance School. Prosimy przyjdź chwilę wcześniej, aby uniknąć kolejek tuż przed samymi
zajęciami, które rozpoczynają się o 10.00.
Jeśli przyjeżdżasz po południu, możesz również zarejestrować się od 21.00 podczas
sobotniej imprezy- znajdziesz nas na pierwszym piętrze przy wejściu do sali balowej.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Nie przeprowadzamy audycji. Zgodnie z autorską koncepcją Jazz Messengers,
grupa zostanie podzielona na kilka mniejszych ekip w zależności od potrzeb.

TASTER
Shiney – Szalony Popper o wietnamskich korzeniach. Reprezentant Warszawskiego Funku i
Who If Not You!? Jego absolutnie pierwszą zajawką był C-Walk. To właśnie naśladując
gangsterskie kroki Cripsów, młody Việt odkrył, że taniec to właśnie TO. Niewiele później
zainteresował się Krumpem, potem przyszły Popping i Locking, w których Shiney zakochał
się bez pamięci. Szczególnie Popping przypadł mu do gustu, gdy pewnego lata wrócił w
swoje strony. Osiągnąwszy wiele sukcesów na zawodach zarówno Poppingowych jak i
Lockingowych, Shiney nie spoczywa na laurach. W 2017 r. pojawiła się u niego nowa
zajawka – Authentic Jazz – styl, w którym odnajduje ogromną radość oraz głębsze
zrozumienie stylów, które wywodzą się z tego tańca – Popping i Locking.
Taster odbędzie się o 21.15przed sobotnią imprezą N
 owy Świat Muzyki, ul. Nowy Świat 63
Przyjdź, jeśli posiadasz full pass lub wejściówkę na imprezę. Zapraszamy na Locking!

SKLEPY
Uwaga! W niedzielę sklepy spożywcze będą nieczynne. Zakupy można zrobić na stacjach
benzynowych bądź w sieci sklepów “Żabka”, które oznaczyliśmy na mapie miejscówek.
JAK SIĘ ODNALEŹĆ W CENTRUM?
Transport publiczny
oprócz map googlowskich polecamy również jakdojade.pl:
https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/
Transport publiczny w Warszawie działa bardzo sprawnie. Obie miejscówki znajdują się w
pobliżu stacji metra oraz przystanków autobusowych.
Zajęcia odbywają się przy: METRO POLITECHNIKA
Sobotnia impreza odbędzie się przy: METRO NOWY ŚWIAT-UNIWERSYTET
Przeczytaj więcej na temat opłat za bilety komunikacji miejskiej, wiele przydatnych tipów:
https://www.ztm.waw.pl/index.php?c=110&l=1
TAXI
Bardzo wygodnie można przemieszczać się Uberem lub Boltem. Możesz również skorzystać
z tradycyjnej korporacji taxi, poniżej kilka przykładowych kontaktów:
ECOCAR
ELE TAXI
SAWA TAXI

+48123456789
+48228111111
+48226444444

JEDZENIE I DRINKI
W centrum Warszawy praktycznie na każdym rogu znajdziesz miejsce, w którym zaspokoisz
głód i pragnienie. Niemniej przygotowaliśmy kilka opcji w pobliżu miejsca warsztatów.
Wegetarianie
Krowarzywa https://goo.gl/maps/VsrF3PzhToeif3y8A
Chwast food - vegan burgershttps://goo.gl/maps/SXgqCiSWon4QLySa9
Vegandahttps://goo.gl/maps/xjbjnU9QiY7igwZp8
Wegeguruhttps://goo.gl/maps/bi5wjigaA1nwVkVS7
Belgian Fries Okienkohttps://goo.gl/maps/4h1Am754Li8yWAyH9

Wszystkożercy
Prasowy Milk Barhttps://goo.gl/maps/ca3MGeqz5MF8ULBY9
U Szwejkahttps://goo.gl/maps/8aGQvxdM3DfRvfbD6
Sexy Duckhttps://g.page/sexyduckwarszawa?share
Groolehttps://goo.gl/maps/qeHhQVtced3MQ92U9
Hala Koszykihttps://goo.gl/maps/haZbwHeki9aSUHAHA
Shipudei Berekhttps://goo.gl/maps/wVvfbJjPUBvNhBmA7
Dla miłośników kawy
Coffeedesk- https://goo.gl/maps/3UUHjPKa2nKadMJB9
Ministerstwo kawy- https://goo.gl/maps/7pmFghB7QRFZ65pb7
Charlotte- https://goo.gl/maps/59dVpncos2QzeiNG6
Green Cafe Neroor Costa- chain restaurants and you will find them anywhere
Koktajle
Zamieszanie Cocktail Bar/Cuda na kijuhttps://goo.gl/maps/Gphh6rod67TPL1rk7
Pijana Wiśniahttps://goo.gl/maps/mFvP9nz5TgFHijNYA
Plan Bhttps://goo.gl/maps/xYyC9fJJ95v5MUnu9
Kita Koguta https://goo.gl/maps/8WApdQWcBRpaeTYV8

