
FREE DANCE SPACE -  вільне молодіжне 
танцювальне спрямування на розвиток молоді. 
 

Мета: Розвиток молоді через хіп-хоп культуру. 
Створення молодіжних танцювальних центрів, 
танцювальні майданчики та локації в місті. Щорічні 
фестивалі, джеми, батли, майстер класи, вечірки, 
кінопокази, арт заходи. 
Розвиток туризму через вуличну культуру. Щорічно на 
танцювальні фестивалі приїжджає велика кількість 
гостей з інших міст. Українське хіп-хоп ком'юніті дуже 
велике і кожен зі своїм стилем. 

Про топових танцюристів з України знають по 
всьому світу. Україна на світових танцювальних подій, 
заявила про себе добре. 

 
На прикладі світових фестивалів: 
 

- «Juste Debout» Франція, Париж.( див. доповнення №1) 
 
- «Summer dance forever» Нідерланди, Амстердам. (див. 
доповнення №2) 
 

 
 



Juste Debout (Жюст Дебу) - це змагання з вуличним 
видам танцю, щорічно проводяться на стадіоні Берсі в 
Парижі. 

У 2012 році Juste Debout зібрав на стадіоні Берсі 
16000 чоловік. Відбіркові змагання пройшли в 15 
країнах. 

 
Summer dance forever - танцювальний фестиваль з 

програмою на тиждень, щорічно проводиться в 
Амстердамі. 

В програму входять: 
- батли в таких напрямках як: хіп-хоп, хаус, поппінг, 
локінг, брейкінг. 
- театр 
- вечірки 
- майстер класи 
- і багато іншого.. 
 

Розвиток хіп-хоп культури серед молоді в нашому 
місті призведе тільки позитивний результат. 

Хіп-хоп культура - одна з кращих вчителів і джерел 
інформації. Будь то вибір одягу, вивчення іншої мови, 
вивчення іншого способу мислення, вивчення чого 
завгодно. Відкритість культури, змагальний дух, 
змагальна природа, радість і драйв, безстрашність це 
все нас об'єднує і збирає в одну велику культуру як 
«Hip-Hop». 



Доповнення 
 

1) Juste Debout 
https://www.youtube.com/watch?v=G6g0R0g7Q9k&li
st=PLiiqJOFL8jkMo2XxRU_aqbiY5Nsipknlj&index=3&ab
_channel=LB-PIX 
 

2) Summer dance forever 
https://www.youtube.com/watch?v=7a2MDfWrrnI&list=PL
iiqJOFL8jkMo2XxRU_aqbiY5Nsipknlj&index=1&ab_channel
=LB-PIXLB-PIX 
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Локація «Купол» 
 

У нашому місті дуже багато красивих локацій які 
занедбані. Всі ми знаємо готель Парус і територію біля 
неї. В якому вона вигляді і стані. І під мій приціл 
потрапила локація на березі Дніпра з куполом. Яка 
знаходиться між рестораном «Поплавок» і гостинець 
«Парус». У 2020 році активісти без будь-якої допомоги 
міських структур розчистили і привели в порядок цю 
ділянку. Після цього там почали проводити тренування 
на відкритому повітрі, танцювальні заходи (джеми, 
батли), народні гуляння, парк в якому просто 
відпочиваєш і насолоджуєшся красивим видом Дніпра. 
(Рис. 1-8). 
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Локація «парк ім. Т.Г. Шевченка» 
 

У нашому місті є дуже чудовий центральний парк 
культури та відпочинку імені Тараса Шевченко. Якій 
знаходиться за адресую площа Шевченко 1/1 (49027, 
Дніпро, Соборний район). Раніше там був амфітеатр, 
сьогодні може буду танцювальна локація.   
 
 

 
 


