MIA FESTIVAL 16. ROČNÍK
MIA FESTIVAL se opět rozrostl do
větších rozměrů. Na čtyřech podiích jste
mohli vidět soutěžící v patnácti tanečních
disciplínách,
v soutěži
pěvecké
a
fotografické. Nechyběla již tradiční výstava
fotografií MIA FOTO. Nově byla zařazena
volba MISS MIA. Zúčastnili se soutěžící z
Čech, Slovenska, Chorvatska i Ruska. Jako
diváci jste si mohli během víkendu vybrat z
celkem 675-ti vystoupení.
Od brzkých ranních až do pozdních večerních hodin se ve velkém sále na podiu postupně
střídaly malé i velké skupiny tanečníků ve všech disciplínách. Scénograficky pojatému podiu velkého
sálu Lucerny vévodilo kulaté logo pořádající organizace „Děti fitness aneb sportem proti drogám“.
Velký sál pražské Lucerny je propojen s Lucerna
Music barem, kde jste mohli vidět pěveckou soutěž
amatérských i profesionálních zpěváků MIA VOICE.
Proběhla zde také disciplína disco a nová disciplína
pole dance. V Kinosále Lucerna, stejně jako loňský
rok, bojovaly malé skupinky v soutěži o Pohár, kde
si měří síly sóla, dua a tria. A protože je o MIA
FESTIVAL zájem opravdu velký, soutěžilo se letos i
v Mramorovém sále Lucerny. V dalším z mnoha
prostor paláce Lucerna, a to v Kavárně Lucerna
probíhala fotosoutěž.
V Lucerna Music baru mezitím probíhala Ve třech věkových
kategoriích i soutěž MISS MIA. Proběhl zde také rozhovor s modelkou,
která se s námi podělila o spoustu zajímavých podnětů z jejího focení a
natáčení v daleké Indii.
Ve všech sálech se střídalo jak
soustředění před vystoupením se samotným
intenzivním výkonem na podiu, tak napětí před
vyhlašováním s jásáním nad získaným
umístěním. Při následné radostí z medailí a
pohárů nechyběly ani slzy štěstí.
Rozdaly se desítky pohárů a tisíce medailí. Na tradiční tzv.
„děkovačce“ trenérkám, která se koná před každým vyhlášením, dostaly
trenérky speciální, ručně na zakázku vyrobené medaile z křišťálového skla
s logem festivalu. S velkým úspěchem se setkala další novinka ve formě

malé kopie medaile pro ty, kteří se umístili na 4. místě. Medaile na 1.-3. místě měly letos netradiční
tvar inspirovaný tvarem prastarých platidel. Jako inspirace pro dekor posloužila tentokrát po staletí
známá mandala. Rozdávaly se i již tradiční exkluzivní stříbrné přívěšky trenérkám týmů, které získaly
Cenu sympatie. Trenérky vítězů obdržely certifikát o úspěšném trénování.
Jako již tradičně se konal průvod, tentokráte pod novým názvem MIA PARADE. Průvod se šel
v sobotu i v neděli. Doprovázela ho skupina Tam Tam Batukada, která následně jako zpestření
programu vystoupila i na pódiu ve velkém sále.
Věříme, že si všichni celý MIA FESTIVAL velmi užili a těšíme se na další ročník, který
plánujeme již na dva víkendy.

Těšíme se na vás v roce 2016.
Předsedkyně sdružení
M. Benešová

