
 
 
 
 

 
 
 

Spoštovani kolegi in kolegice plesnih šol širom Slovenije! 
 

V okviru projekta PZS »Slovenija pleše« tudi letos organiziramo  

GALA POMLADNI PLES,  
tokrat  S PLESNIM SPEKTAKLOM SVETOVNIH PRVAKOV.  

Na prireditvi bomo obeležili tudi naših 30 let delovanja. 

 

Zato vas kolege, ki ste lastniki plesnih šol ali odgovorni v klubu, vabim in vljudno naprošam, 
da sporočite spodnjo novico vašim tečajnikom z našim plesnim povabilom, da se zavrtijo na  
300 m2 velikem plesišču ob živi glasbi Atlantix Banda in v uvodnem delu prireditve uživajo 
v 40 minutnem plesnem šovu svetovnih prvakov Bolera v tekmovalnih plesih. 

 

Cena vstopnice v predprodaji znaša 25 eur/osebo, na dan prireditve pa 30 eur/osebo. 

Nakup vstopnic je možen: 

- na recepciji Plesnega centra Bolero, Dunajska 49, Ljubljana, vsak delovnik od 10h do 20h                       
(s takojšnjim prevzemom kupljenih vstopnic),  

- z naročilom preko spletne strani www.bolero.si in s plačilom na podlagi prejetega 
predračuna (vstopnice prevzamete na GR pred pričetkom prireditve). Za izbiro mize nas po 
izvedenem plačilu kontaktirajte na 040 322 522 ali info@bolero.si .   

 

Veselimo se srečanja z vami, ljubitelji plesa  

Vzemimo si čas za klepet in druženje  

in naj nas ples združuje in ne ločuje! 

 

 

Janja Pušl 
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GALA POMLADNI PLES na GR v Ljubljani  

- osnovne informacije o prireditvi: 

 

1. Datum izvedbe prireditve v torek, 26. marca 2019. 

2. Začetek prireditve ob 19:00, zaključek ob 02:00 uri. 

3. Največja prireditvena dvorana na GR v Ljubljani (Kocka), s plesiščem 300 m2. 

4. Ambient: moderno in elegantno opremljena dvorana z okroglimi banketnimi mizami in 

vrhunsko tehnično podporo – LED zasloni, svetlobnimi efekti. 

5. Slovesni dogodek se bo pričel z zgodovinskim pregledom razvoja Bolera  

in z nagovori eminentnih častnih gostov (MIZŠ, OKS, MOL,…).  

6. Sledil bo 40 minutni plesni spektakel solistov, parov, skupin in formacij – 

izjemnih, aktualnih svetovnih prvakov BOLERA, med njimi tudi  

plesalka Lana Smolnikar - Športnica leta 2018 Mestne občine Ljubljana. 

7. Iz L.A. priletita koreograf Jan Ravnik, trener leta 2018 Mestne občine Ljubljana  

in Nika Kljun, Slovenska ambasadorka plesa, svetovno priznana koreografinja.  

8. Z nami bo Miha Vodičar, dvakratni svetovni prvak v ST in LA plesih. 

9. Praznovanje se bo nadaljevalo z GALA PLESOM odprtega tipa in druženjem  

ob zvokih priznane glasbene skupine Atlantix Band. 

10. Cena vstopnice v predprodaji znaša 25 eur/osebo, na dan prireditve pa 30 eur/osebo. 

Cena vstopnice vsebuje tudi pijačo dobrodošlice. Gostinske storitve (pijača, ostalo) se 

poravnajo neposredno gostinskemu osebju Vivo Cateringa. 

11. Ples bo izveden na visokem nivoju, z veliko dobre volje in veselja   

12. Dress code: večerna toaleta. 

13. Seveda pa vsi, ki nas že poznate veste, da vam bomo pripravili tudi  

veliko lepih presenečenj za popestritev našega slovesnega večera! 

 
Info: www.bolero.si , 040 322 522 , info@bolero.si . 
  
 
Vzemimo si čas za klepet, druženje in naj ples združuje in ne ločuje! 
 
Veselimo se srečanja z vami, ljubitelji plesa  
 
 
Janja Pušl 
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