
 Tu poznała życie sceniczne, wszystkie tajniki  i możliwości jakie niesie ze
sobą przekaz artystyczny.  grała pannę młodą w spektaklu p.t. „Wesele

cygańskie”.  współpracowała z Januszem Józefowiczem przy Teatrze Buffo
w cyklu spektakli „Wieczór cygański’’ oraz Piotrem Rubikiem w dziele

Habitat, stworzonym z okazji 750-lecia Miasta Gorzowa.

z bogatym doświadczeniem scenicznym. Karierę
rozpoczęła w Cygańskim Teatrze Muzycznym

Terno z Gorzowa Wielkopolskiego.
 

ANNA DĘBICKA
artystka, tancerka,

instruktor, choreograf

. W 2015 roku zagrała w filmie dramatycznym „Zerwany Kłos”, którego
premiera odbyła się w listopadzie 2016r. 

Współprowadzi największą
międzynarodową szkołę tańca cygańskiego
Romany Dance School z siedzibą w Berlinie.

Jako instruktor tańca, choreograf oraz
dyrektor artystyczny, tworzy programy

artystyczne dla grup tanecznych oraz
teatralnych w Polsce i za granicą.

W tym samym roku stworzyła widowisko na prośbę Anny Iskry - dyrektor
artystycznej Grupy Folklorystycznej Pokolenia z Biłgoraju. Zespół jako

reprezentant folklorystycznych zespołów polonijnych, wystawiał
barwne show na wielu imprezach festiwalowych, w tym w Niemczech,

Szwajcarii, na Litwie i Białorusi, we Lwowie oraz na Słowacji i w Irlandii.



Pierwsze projekty zrealizowała w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.
Następnie przyjęła zaproszenie współpracy od Romany Dance School.
Po sukcesie który odniosła w Berlinie, przyszedł czas na Monachium,

Ulm, Augsburg czy Frankfurt nad Menem, gdzie poprowadziła duże
projekty zakończone widowiskiem muzyczno-tanecznym.

W międzyczasie nawiązała współpracę z największą szwajcarską
szkołą tańca– ponad dwa lata współpracowała w Zurichu i w Bern,

prowadząc regularne zajęcia taneczne. 

Obecnie jest międzynarodową instruktorką
tańca, na której warsztaty zjeżdżają

tancerki z całego świata.

W 2017 roku nawiązała współpracę z gorzowskim stowarzyszeniem
art-drama, realizującym swoje cele poprzez sztukę teatru.

Stowarzyszenie skupia artystów z wielu dziedzin sztuki, aktorów,
reżyserów, scenarzystów, poetów, tancerzy, choreografów, muzyków,

filmowców oraz scenografów - tworząc sztuki teatralne oraz
widowiska muzyczno-taneczne.

Absolwentka Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu, z tytułem zawodowego

instruktora tańca 

Prowadzi projekty taneczne w stylu etno & Orient
- cygańskim, bollywood, bellydance oraz

warsztaty tańca antycznego, musikalowego
  i dla Seniorów

Działa jako mediator kulturowy zarówno w Polsce  jak 
i poza granicami kraju. Jest cenioną artystką  na całym 
świecie –  zarówno  przez  choreografów teatralnych,

jak  i organizatorów  festiwali.



W ofercie:
Regularne Lekcje Tańca oraz Warsztaty

Lekcje pokazowe
Tańce integracyjne

 
Etno & Orient

Gypsy, Bollywood, Bellydance
 

Musical Dance
Broadway jazz z elementami gry aktorskiej

 
Senior Dance

Zajęcia kierowane do Seniorów
Tematyka - na zamówienie

 
Wybrane formy taneczne - na zamówienie

 
Organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych

 
Profesjonalna Oprawa Artystyczna Imprez

Okolicznościowych - na zamówienie
 

Koncerty, Widowiska Wokalno-Taneczne
Spektakle

Taneczne Show

Prelegentka VI Wschowskiego Kongresu Kobiet 
Motto "I tak warto żyć" , opowiadała

O tym, że warto mieć i realizować marzenia



Anna

Dębicka
Artystka, Tancerka,

Instruktor, Choreograf

Warsztaty tańca, regularne zajęcia taneczne!

Profesjonalne występy artystyczne!

Wokalno-taneczna oprawa artystyczna
 imprez okolicznościowych!

Organizacja festiwali, imprez kulturalnych,
wieczorów tematycznych!

Anna Dębicka
tel. +48 608 055 656
e-mail: romani_dance@o2.pl
www. annadebicka.pl


