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Podstawowe informacje o najważniejszych serwisach tanecznych w Polsce
nazwa
serwisu
Serwis Tańca

adres serwisu

działy

ważne projekty

okres działalności

www.moderndance.pl
www.danceservice.pl
przed 2007:
www.wolnastrefa.republ
ika.pl
www.serwistanca.republ
ika.pl

Serwis:
Wiadomości
Wywiady
Recenzje
Teksty
Galerie
Kalendarz
Archiwum wiadomości
Forum
Katalogi:
Katalog Książek Tańca
Katalog Filmów Tańca
Kto jest kim (notki biograficzne)
Studia, szkoły, zajęcia
Dla tancerzy:
Media o tańcu
Praca i edukacja
Serwisy specjalne:
Międzynarodowy Dzień Tańca
Serwis Tańca – materiały
informacyjne
wolna strefa – materiały
informacyjne
Strony specjalne:
Pina Bausch
Maurice Bejart
Conrad Drzewiecki
Taniec Plus
Kongres Tańca
Kongres Kultury Polskiej

Międzynarodowy Dzień Tańca
– spis wszystkich przesłań
dla tańca ogłaszanych przez
choreografów wybieranych co
roku przez ITI Unesco

od 2000 do dziś

Ale historia!
– projekt digitalizacyjny
dotyczący wizualnej historii
tańca, zawiera zeskanowane
dokumenty, druki ulotne,
plakaty, zdjęcia
Interwencje
– projekt niedostępny dla
widzów. Polega na
interwencjach stowarzyszenia
wolna strefa i Serwisu Tańca
w przypadku łamania prawa
lub innych sytuacji
zagrażających rozwojowi
tańca w Polsce

Załącznik nr 1 do tekstu Sandry Wilk „Gry medialne, analiza rozwoju cyfrowego rynku informacji o tańcu współczesnym”
przygotowanego na I Kongres Tańca
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nazwa
serwisu
Balet.pl

adres serwisu

Podkarpacki
Serwis Tańca
Współczesneg
o

www.taniec.xq.pl
(adres nie istnieje)

www.balet.pl
przed 2003:
www.free4web.pl/3/?
1378

newsletter
działy
Wiadomości
Nasze i wasze teksty (premiery,
przedstawienia, recenzje, teksty
ogólne, audycje, z życia
tancerza, biografie, monografie,
sklepy, linki)
Galerie fotografii
Forum
Informacje:
O Serwisie
O Krośnie
O tańcu
O sztuce współczesnej

ważne projekty

okres działalności

Forum
– największe forum o tańcu w
Polsce, zawiera głównie
informacje o balecie

od 2001 do dziś

od 2003 do
(prawdopodobnie)
2004

Katalogi:
Zespoły
Instruktorzy
Tancerze

Krakowski
Serwis Tańca
Współczesneg
o

www.kstw.republika.pl
po 2005:
www.taniecwkrakowie.p
l (adres nie istnieje)

Inne:
Chat
Forum
Bramka SMS
Wydarzenia
Warsztaty
Spektakle
Audycje/projekty
Szkoły
Zdjęcia
Teksty

Zdjęcia
– pierwsza galeria zdjęć
prowadzona na bieżąca i
zawierająca aktualne
fotografie ze spektakli

od 2005 do
(prawdopodobnie)
2006/2007
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nazwa
serwisu
NowyTaniec.p
l

adres serwisu

działy

ważne projekty

okres działalności

www.nowytaniec.pl

Start (wiadomości i recenzje)
O nas
Czytelnia
Bibliografia
Kalendarz
Forum
newsletter
wersja anglojęzyczna

Bibiliografia
– interaktywny spis tekstów
dziennikarskich o tańcu
ukazujących się w polskiej
prasie

od 2006 do dziś

Dance Desk

www.dancedesk.pl

Katalog Tańca

www.dancecatalog.pl
www.dancecatalogue.pl

Taniec Polska

www.taniecpolska.pl

O nas
Artyści (tancerze, muzyka,
scenografia)
Zespoły
Artykuły (artykuł, wywiad,
recenzja, zapowiedź, przedruk)
Festiwale
newsletter
wersja anglojęzyczna
Województwa (16 województw),
w każdym następujące działy:
Ludzie tańca
Teatry tańca
Teatry ruchu
Młodzieżowe grupy tańca
Zespoły baletowe
Zespoły folkowe
Festiwale tańca
Projekty
Organizacje
Przyjazne sceny
witryna przed premierą

Czytelnia
– projekt, w ramach którego
publikowane są prace
naukowe o tańcu
współczesnym
od 2006 do dziś

od 2010 do dziś

od 2011
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