
NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET 

 

Pořádáte ples, firemní večírek, raut, party nebo jakoukoli jinou akci, na které chcete návštěvníky pobavit a poskytnout jim umělecký zážitek v podobě 

tanečního vystoupení? 

Kontaktujte nás a objednejte si vystoupení přesně podle svých představ.  

Taneční studio NO FEET nabízí stepařská, street dancová (hip hopová) a jazzová (jazz, muzikál, kabaret, latina, …) taneční čísla jednotlivců i skupin, 

ukázky standardních a latinsko-amerických tanců i slavnostní polonézu! Z níže uvedených tanečních čísel si můžete vybrat to, které se Vám líbí. 

Vystoupení můžete také kombinovat nebo spojit do delšího bloku (např. 10 a více minut, ve kterých se vystřídá více tanečních stylů). 

Napište nám Vaše požadavky a my Vám připravíme kompletní návrh vystoupení na Vaši akci.  

Nabízíme také vytvoření zcela nového vystoupení na Vámi zadanou hudbu, styl, téma apod. Stačí nám sdělit Vaši představu a vystoupení bude 

ušité přímo Vám na míru. 

Cena za vystoupení je určována za každou akci individuálně, a to podle její povahy, počtu účastníků, délky a času vystoupení, místa konání atd. 

Kontaktujte nás a rádi Vám pošleme cenovou kalkulaci. 

Na spolupráci se těší Taneční studio NO FEET, Vaňkovo nám. 1a, Brno; www.nofeet.cz, e-mail: info@nofeet.cz, tel.: 775 140 013 



STEP 
V rámci stepové složky připravujeme taneční choreografie na přání klientů na rozličné hudební melodie a motivy. 

Na step je pro vystoupení nutná adekvátní podlaha, např. parkety, plovoucí podlaha, dřevotříska apod. 

Na přání lze přidat i krátkou „a capella“ sestavu (bez hudby) pro vyniknutí rytmu stepu.  

Stepařská čísla je možné kombinovat s jakýmikoli dalšími choreografiemi (jazz dance, street dance atd.) Tanečního studia NO FEET. 

Fotografie Název Popis 
Počet 

vystupujících 
Délka vystoupení Odkaz na video 

 

FUNKIER 

Sólové vystoupení 
nadějné stepařky 

Alžběty Zapletalové, 
která je úřadující 

mistryní České 
republiky na efektní 

rytmickou hudbu Nikky 
Costy.  

1 2 minuty 
http://youtu.be/3fponTFzB

04 

 

LOVE ME AGAIN 

Sólové vystoupení vice 
mistra republiky a 

finalisty mistrovství 
světa ve stepu 

Dominika Brychty na 
známou skladbu od 

Johna Newmana „Love 
Me Again“. 

1 2 minuty 
http://youtu.be/RW7cbmgt

Kf4 



 

BE YOURSLEF 

Stepové vystoupení 
několikanásobné 
mistryně České 

republiky ve stepu a 
finalistky mistrovství 
Evropy a světa Báry 

Pichlové. Číslo 
doprovází populární 

skladba Same Love od 
Macklemore. 

1 2 minuty 
https://www.youtube.com/
watch?v=U5PXEaGxTo0&fe

ature=youtu.be 

 

IT’S OUR PARTY 

Stepový duet 
vicemistryň ČR a 

finalistek mistrovství 
Evropy a světa ve 

stepu Báry Pichlové a 
Lucie Bodové na 

skladbu It’s our party 
od Jessie J. 

2 2 minuty 

https://www.youtube.com/

watch?v=XukeKXyC-

Sk&list=UUkODTA3ZfPSlL7q

MYBArwWQ 

 

 

WINGS 

Stepové trio vice 
mistryň ČR v triích na 

populární skladbu 
Wings od  

3 2 minuty 
 http://youtu.be/I4NM6eJCz

2o 

 

STEP TRIO 

Stepařské trio 
několikanásobných 

mistryň ČR v kategorii 
trií a finalistek 

mistrovství světa ve 
stepu na efektní 
instrumentální 

skladbu. 

3 2 minuty 

https://www.youtube.com/

watch?v=K58QMbNLC-

A&index=2&list=PLkCi8VaP

8M7lIg-bBDd98Lj-jNjfjguLU 

 



 

PUT THE GUN DOWN 

Stepové vystoupení 

v podání elity českého 

stepu, které získalo 

nominaci na 

mistrovství světa. Tato 

rytmická a zároveň 

sexy choreografie je 

velice oblíbená na 

plesech, firemních 

akcích,… 

3-7 3 minuty 
http://youtu.be/NDFTs53Fv

7E 

 

SWING FENOMÉN 

Líbivá choreografie na 
elektro swingovou 
skladbu, kterou si 

zamilujete. Oblíbené 
vystoupení na plesech, 

firemních akcích. 

3-12 3 minuty 

https://www.youtube.com/

watch?v=6kCUp7c1ssk&list

=UUhbFkvlef7CvCOZ3i3ilxIQ 

 

I GOT RHYTHM 

Stepové vystoupení na 
efektní jazzovou 

hudbu „I Got Rhythm“ 
v podání elitní stepové 

složky Tanečního 
studia NO FEET. 

3-12 2 minuty 
https://www.youtube.com/

watch?v=Ogj6oSPjZCA 

 

A CAPELLA 

Stepové vystoupení, 
které je sice bez 

hudebního doprovodu, 
ale o to víc v něm 

vynikne originální zvuk 
stepu. Diváci si tak 
mohou užít efektní 

plejády zvuků, rytmů a 
rychlosti stepařských 

úderů. 

3-12 2,5 minuty 

https://www.youtube.com/

watch?v=n1t5XePVnJ8&list

=UUhbFkvlef7CvCOZ3i3ilxIQ 

 



 

TAP JAZZ 

Efektní taneční číslo 
spojující dva taneční 

styly – step a jazz 
dance. Choreografie 

kypí rytmem, ladností 
a kreativitou. 

4 nebo 6 3 minuty 
http://youtu.be/Vrp-

CqGs3so 

FLAMENCO A STEP 

Číslo je fúzí dvou tanců 
– stepu a flamenca. 

Choreografie je 
postavená ve vysokém 
tempu a rytmu stepu, 

ale obohacena ladností 
flamenca. 

3 3 minuty 

https://www.youtube.com/
watch?v=aNzHK1xb9Ck&list
=PLkCi8VaP8M7lLYQnJcLS-

F9KmYj55F5cn 

BANG BANG 

Velice oblíbená 
choreografie, která 

kombinuje step a jazz 
dance na skladbu Bang 

Bang z filmu Great 
Gatsby. Kombinace 

stepu, jazzu a krásných 
kostýmů se hodí na 
firemní akce, plesy, 
maturitní večírky,… 

3-15 3 minuty 

http://youtu.be/dZKjtGrpz_

M 

 

JAZZ DANCE 
V rámci jazzové složky připravujeme taneční choreografie na přání klientů na rozličné hudební melodie a motivy. Muzikálová čísla, 

taneční vystoupení typu kankán, sex bomb, … a také tance latinsko-amerických rytmů pobaví publikum jakékoli společenské události! 
Jazzová čísla je možné kombinovat s jakýmikoli dalšími choreografiemi (step, street dance atd.) Tanečního studia NO FEET. 

Fotografie Název Popis 
Počet 

vystupujících 
Délka vystoupení Odkaz na video 



 

ROXANNE 

Jazzová choreografie 
na proslulé tango 
z muzikálu Moulin 

Rouge „El Tango de 
Roxanne“ v provedení 
elitní jazzové taneční 

skupiny studia. 

6-10 3 minuty 
https://www.youtube.com/

watch?v=SIi7slZOTk0 

 

BE ITALIAN 

Muzikálová 
choreografie s 

obrovskou energií a 
nábojem, která se 

inspirovala 
stejnojmennou 

skladbou od Fergie 
z muzikálu Nine. 

Efektu dodávají kromě 
krásných kostýmů i 

rekvizity – tamburíny a 
židle. 

4-11 4 minuty 
https://www.youtube.com/

watch?v=LLACcsuEIBk 

 

CHICAGO 

Choreografie 
inspirovaná známým 
muzikálem Chicago 

v efektním kabaretním 
stylu. 

4-8 3 minuty 
https://www.youtube.com/

watch?v=XjhFfAl_Qxo 

 

BURLESQUE 

Choreografie plná 
energie, sexappealu a 
sexy kostýmů na píseň 

„Show Me How You 
Burlesque“ ze světově 

známého muzikálu 
Burlesque. 

3-10 3,5 minuty 
http://www.youtube.com/

watch?v=d2VVLyLdYVI 



 

CRAZY IN LOVE 

Krásná jazzová 
choreografie ve stylu 

30. let na skladbu 
Crazy in love ze 

světoznámého filmu 
Great Gatsby. Dobové 

kostýmy, tanec na 
podpatcích a hezké 

slečny nenechají 
žádného pána 

chladným. 

3-8 3 minuty 

http://www.youtube.com/

watch?v=8ImNU_an_As&fe

ature=youtu.be 

 

 

BANG BANG 

Velice oblíbená 
choreografie, která 

kombinuje step a jazz 
dance na skladbu Bang 

Bang z filmu Great 
Gatsby. Kombinace 

stepu, jazzu a krásných 
kostýmů se hodí na 
firemní akce, plesy, 
maturitní večírky,… 

3-15 3 minuty 

http://youtu.be/dZKjtGrpz_

M 

 

 
 
 
 
 



STREET DANCE 
V rámci street dancové složky připravujeme taneční choreografie na přání klientů na rozličné hudební melodie a motivy. 

Streetová čísla je možné kombinovat s jakýmikoli dalšími choreografiemi (step, jazz dance atd.) Tanečního studia NO FEET. Lze je také 
obohatit populárním break dancem. 

Fotografie Název Popis 
Počet 

vystupujících 
Délka vystoupení Odkaz na video 

 

IT STARTS 
WITH 

Streetová choreografie 
juniorské elitní složky, 

ve které se objevují 
populární styly jako 

hip-hop, house dance, 
lockin,atd. Formace se 
účastnila prestižních 
streetových soutěží.  

3-10 4 minuty 
 http://youtu.be/V0NoOaoq

Mpc 

 

MY WAY 

Vystoupení elitní 
streetové složky hlavní 
věkové kategorie NO 

FEET představující 
taneční styly jako hip 
hop, house, lockin’, 

hype apod. Formace se 
účastnila prestižních 
streetových soutěží. 

3-10 4 minuty 
http://youtu.be/Vg0dCQ4Kr

Y4 

 

MUSICALITY 

Lektoři street dance 
s elitními tanečníky NO 

FEET v jedinečném 
tanečním vystoupení. 

3-10 4minuty 
 http://youtu.be/Ny4vPiSiI4

w 



SPOLEČENSKÉ TANCE 
V rámci společenských tanců připravujeme taneční ukázky párové – standardní a latinsko-americké a skupinové – polonézu. 

Fotografie Název Popis 
Počet 

vystupujících 
Délka vystoupení Odkaz na video 

 

STANDARDNÍ 
TANCE 

Waltz, tango, valčík, 
slowfox, 

 nebo quickstep 
v podání 

profesionálních 
tanečníků, kteří 

excelují na soutěžích. 

2 
Každý tanec 1,5 

minuty 
 

 

LATINSKO-
AMERICKÉ 

TANCE 

Samba, chacha, 
rumba, paso doble, 

jive. Profesionální pár 
s mezinárodními 
zkušenostmi Vás 

dostane do pohybu. 

2 
Každý tanec 1,5 

minuty 
 

 

SLAVNOSTNÍ 
POLONÉZA 

Krásná slavnostní 
polonéza vždy na 
zajímavý hudební 

doprovod v podání 
mladých nadšených 

tanečníků. 

12-24 3 minuty 
http://www.youtube.com/
watch?v=jramklOk1fU&feat

ure=youtu.be 

 



 

Taneční studio NO FEET 

Vaňkovo nám. 1a, Brno 602 00 

www.nofeet.cz 

e-mail: info@nofeet.cz 

tel.: 775 140 013 


