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"TURECKIE KLIMATY" na Podlasiu
Już po raz drugi na scenie Festiwalu Kultury Tatarskiej w Podlaskim Muzeum
Kultury Ludowej w Wasilkowie wystąpił zespół „Tureckie Klimaty” ze szkoły w
Krakowie. Prezentował tańce ludowe prosto z Turcji. Jest to szkoła specjalizująca się
w folklorze tureckim, oferująca m.in. pokazy tureckich tańców ludowych; warsztaty
i kursy tureckiego tańca ludowego itd...
Mottem szkoły "Tureckie Klimaty" jest „Język i kultura Turcji to nasza pasja”.
Podczas spektaklu zaprezentowano tańce : Zybek, Atabar oraz najpopularniejszy
procesyjny Halay, który jest nieodłącznym elementem tureckiego wesela, oraz inne
tańce.
Odbyły się również warsztaty nauki tureckich tańców ludowych, a konferansjer
udzielił informacji o kulturze, zwyczajach i obyczajach np. siedzieć po turecku,
siedzieć jak na tureckim kazaniu itd...
Zespół został nagrodzony gromkimi brawami, to był świetny występ!

"TURKISH CLIMATES" in Podlasie
For the second time, the group "Tureckie Klimaty" from the school in Krakow
performed on the stage of the Tatar Culture Festival in the Podlasie Museum of
Folk Culture in Wasilków. He presented folk dances straight from Turkey. It is a
school specializing in Turkish folklore. Turkish folk dance shows; Turkish folk dance
workshops and courses etc ...
The motto of the "Tureckie Klimaty" school is "The language and culture of Turkey
is our passion". During the performance, the following dances were presented:
Zybek, Atabar and the most popular processional Halay, which is an inseparable
element of a Turkish wedding, and other dances.
There were also workshops on learning Turkish folk dances, and the announcer
provided information about the culture, customs and customs
e.g. sit in Turkish, sit like in a Turkish sermon etc ...
The band was awarded with thunderous applause, it was a great performance!
Links to videos from the event:
https://youtu.be/p_sPOroVYLU
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