BOŠTJAN PAVČEK
Plesno pot je pričel v Novem mestu (je eden od ustanoviteljev plesne skupine
Terpsihora, ki deluje še danes), nadaljeval s študijem na Fakulteti za šport in s
plesom v plesni skupini Mojce Horvat in kasneje v skupini Kazina, s katero sodeluje
še danes. Vzporedno z jazz plesom se je ukvarjal tudi z akrobatskim rock'n'rollom. V
obeh zvrsteh pa je bil član državne reprezentance.
Sodeloval je z vsemi koreografi, ki so delovali na slovenskem področju (Fred Lasser,
Paul Henry, Mojca Horvat, Mirjam Podobnik, dr. Meta Zagorc, Marko Hren, Mimi
Marčac Mirčeta, Miha Lampič idr.)
Sodeloval je v raznih TV-oddajah (TV Variate, Poglej in Zadeni, Planet in, Zoom,
Victorji, Miss Slovenije … Sodeloval je kot plesalec in akrobat v gledališču z Borisom
Kobalom – Mi se ne damo (Kranjsko Gledališče), Za narodov blagor – SNG Drama,
Matjažem Pograjcem – Arabela (Cafe Teater).
Največje uspehe je dosegel s plesno skupino KAZINA in s svojo soplesalko Romano
Pahor:
KAZINA SKUPINA
- trikratni svetovni prvaki v show formacijah
- petkratni evropski prvaki v show formacijah
SHOW PLESNI PARI
- trikratni državni prvaka v show plesih v paru
- zmagovalec evropskega prvenstva v show plesih, Ljubljana 2001
- zmagovalec svetovnega pokala v show plesih Riesa 2000
- vice svetovni prvak v show plesih Riesa 2001
- vice evropski prvak v show plesih Riesa 2002
- vice evropski prvak v show plesih Novi Sad 2003
AKROBATSKI ROCK'N'ROLL
Skupaj s soplesalko Barbaro Šercer trikratni državni prvak v akrobatskem rock and
roll-u, v najvišjem članskem A razredu (2006, 2007 in 2009).
Udeleženec zadnjih SVETOVNIH IGER na Tajvanu 2009.
SEDANJE DELO
Boštjan Pavček (plesni trener in plesalec), ki je plesno pot pričel v Novem mestu. V
času študija na Fakulteti za šport pa sta ga očarala rock’n’roll in jazz. V obeh zvrsteh
je diplomiral tudi kot plesni trener in ima sodniško licenco Plesne zveze Slovenije za
rock’n’roll in moderne tekmovalne plese ter status tehničnega sodnika pri Svetovni
zvezi WRRC.
Danes Boštjan deluje kot plesni pedagog na področju rock’n’rolla, jazza in show
dancea. Pogosto koreografira tudi za televizijske oddaje in je priznan mednarodni
plesni sodnik.
Njegovi varovanci tako v rock’n’rollu, kot tudi v jazzu in disco danceu posegajo po
najvišjih mestih na državnem prvenstvu, prav tako pa se vedno bolje uveljavljajo v
svetovnem merilu.

