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EВРОПА СРЕЩУ ТЕРОРА  СБЛЪСЪКЪТ ЗА ПЕНСИИТЕ  ФАЛИТЪТ НА КТБ  МИСТЕРИЯТА "СЕРТОВ"

Веселина
Ангелова

Танцов маратон в Търново по случай 4 г на
денсцентър "UN BESO"  660

16.01.2015 06:38 | Региони

Танцов маратон ще се вихри в събота по случай 4 г на денсцентър 'UN
BESO' във Велико Търново. Снимки: Веселина Ангелова

Поредна катастрофа във Варна,
четирима са в болница

Две катастрофи на Аспаруховия
мост, при едната се ударили три
коли

Катастрофа стана на Аспаруховия мост във
Варна

Две катастрофи на Аспаруховия
мост, при едната се ударили три
коли

Стрелба избухна в мол във
Флорида

Ислямска държава с 3000 потенциални агенти в
Турция

Огнени танци ще се вихрят
през целия ден в събота във
Велико Търново по случай 4-
годишнината на "UN BESO art &
dance center". Грандиозният
празник ще бъде отбелязан с
безплатни уроци за всички. За
тях ще пристигнат водещи
инструктори по салса, ча-ча-ча
и бачата от цялата страна.

Първи със свой урок по LA-
салса ще се представят
инстуктуктурките от "UN BESO"
Дарина, Иглика и Ваня.
Веднага след тях ча-ча-ча на
търновци ще преподават вещи
изпълнители от "Streetsalseros"
- Плевен. Екипът на "Salsa de
Cuba" - Пловдив е подготвил

два урока - по lady & men style и по "Rueda de Casino". Заедно с известният кубинец Мигел
Родригез, привържениците на горещите ритми ще се впуснат в кубинския стил салса. Финалът ще
постави Памбос Агапиу с урок по секси бачата.

Пъстра латино фиеста е насрочена за 18 часа в сградата на централ Мол в болярския град. Там
атрактивни хореографии ще покажат най-малките ученици на "UN BESO", които се подготвят от
няколко месеца. Тържеството ще завърши с традиционно латинопарти с много изненади за
присъстващите, което ще продължи до ранни зори в неделя.

Купи от MediaMall.bg: В-к "Труд" от 25.04.2014 г. - електронно издание, цена 1.20 лв.

2°C София Хороскоп 
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ВХОДМГБ: Труд 24 Часа 168 Часа Хай Клуб Български фермер GEO MediaMall.bg ТВ Програма

БЪЛГАРИЯ БИЗНЕС МНЕНИЯ СВЯТ КУЛТУРА ЖИВОТ СПРАВОЧНИК ЛЮБОПИТНО СПОРТ РЕГИОНИ
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ОЩЕ ОТ РЕГИОНИ ОЩЕ ОТ ТРУД

Калфин: Вноските за пенсия
може да се вдигат с 0,5%
годишно
Вицепремиерът и министър на

социалната политика Ив...

61 язовира ще бъдат
временно изведени от
експлоатация
Благодарение на добрата

работа на Басейновите дире...

Името на България е
изписано грешно на гръцка
табела
Българското външно

министерство ще поиска от МВнР ...

Валентин Вацев: САЩ ще
внимават с премиер като
Борисов  7

Котката Маша спаси
изоставено бебе  1

Мачовете по телевизията
през уикенда  1

US посланичката в София
имала кодово име
"Чешитката"  1
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