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Sambaryhmä Alegria  

 

Näyttävä ja ammattitaitoinen sambaryhmä sykähdyttää ja vauhdittaa varmasti juhlianne! 

Sambicin esiintyvä ryhmä Alegria tarjoaa unohtumattoman sambaillan! Suomen taidokkaimmista 
tanssijoista koostuvan ryhmän etuna on monipuolinen ja vaihtuva ohjelmisto sekä loppuun asti 
hiotut, näyttävät esityskokonaisuudet. Ahkerasti keikkaileva ryhmä luo tilaisuuteen kuin tilaisuuteen 
aidon brasilialaisen tunnelman! 

Väriä ja vauhtia yritysjuhliin! 

Tarvitsetteko näyttävää sambaryhmää sykähdyttämään ja vauhdittamaan? Alegria eli ilo on yksi 
Brasilian käytetyimmistä sanoista, joka kuvaa hyvin maan aitoa, elämäniloista menoa. Kun vielä 
lisäämme sanan Bloco (pieni ryhmä, jengi) on yhtälö täydellinen! 
Sambicin esiintyvä ryhmä tarjoaa teille unohtumattoman sambaillan! 
Tarjoamme yrityksenne tilaisuuksiin aurinkoista, mukaansa tempaavaa brasilialaista meininkiä! 
Iloittelua yhdessä, rytmikästä sambaa tai voimakasta samba-reggaeta, vauhdikasta axe- tanssia tai 
muita brasilialaisia erikoistansseja. Me esiinnymme. Opetamme ja otamme koko joukon mukaan! 

Sambic on luonut oman erilaisen tanssityylin yhdistämällä rohkeasti perinteisiin brasilialaisiin 
tansseihin muiden tanssien vaikutteita. Alati kehittyvän populaarikulttuurin ainekset löytyvät 
aikaansa seuraavan dynaamisen ryhmän näytöksistä. 
Sambicin esiintyjät muuntautuvat tarvittaessa vauhdikkaiksi PR-emänniksi toimimalla messu- ja PR-
tehtävissä hoitaen yritysten tuotteiden/palveluiden markkinoinnin sekä tarvittaessa hoitavat 
juonto/speakkaus tehtävät. 

 



Grupo Super Elegante –ryhmä 

 

Bikinitanssijoiden lisäksi Sambic tanssikoulun esiintyviin ryhmiin on kuulunut jo vuosia lajiamme 
harrastaneiden aikuisten naisten näyttäviä ryhmiä jotka tuovat lisäväriä ohjelmistoon. 
Elegante-ryhmien tanssijat ovat fanittaneet ja harrastaneet Sambicia pidemmän aikaa ja taitojen 
karttuessa ovat hakeutuneet Elegante-ryhmään. 
Sambabikineiden sijaan ryhmien käyttämät asut ovat taidokkaasti itse suunniteltuja ja tehtyjä sekä 
erittäin näyttäviä. Ryhmät antavat esityksille upeat raamit ja isolla joukolla tanssien saamme 
mahtavan meiningin aikaiseksi! 

Kolme Grupo Elegante -ryhmää yhdistyivät vuonna 2014 yhdeksi upeaksi Super Elegante –ryhmäksi. 
Katso historia täältä. 

Esiintymisiä:  

 Vuodesta 1993 erilaisissa yritys- , asiakas- ja yksityistilaisuuksissa (toteuttanut lukuisia tanssillisia 
muotinäytöksiä, tuottanut karnevaalihenkisiä tapahtumia sekä tuottanut näyttävää ohjelmistoa erilaisiin 
liikuntatapahtumiin) 

 20-vuotis juhlaristeily Viking Linellä v. 2010 

 Hotelli Porto de Galinhas Prai 11.2.2010 iltashow (Alegria ja Elegante-ryhmä 

 Messuilla (Kunto-, Matka-, Kauneus ja Terveys- ja Elma-Messuilla sekä Oulun Suurmessuilla) 

 Sambic oppilasnäytös vuosina 2001-2011/Kanneltalo, Malmitalo ja Vuotalo, Konserttitalo Martinus 

 SIMSAM näytöstuotanto Vuotalolle sekä Lasten Lauantai -tapahtuma Vuotalolla 

 Alegria ryhmän näytös 2004/Kanneltalo 

 Kivilinnan karnevaalit 2004 ja 2005 

 Tanssigaala Martinus salissa 

 Kuusamotalossa (Kansainväliseen käsityöyrittäjien seminaariin tuotettu Otavan Alla -muoti- ja tanssinäytökset) 

 osatuotannot Tikkuraitin Katukarnevaaleille v. 2001-2002 

 Naisten Kymppi -tapahtumat 

 Pekingin Kansainvälisillä Kulttuuri- ja Turismi festivaaleilla (BICTF) 23.-27.9.2001  

 La Meridien Hotel, New Delhi, India, 27.-31.12.2005, Hyderabad, Intia 2007 

 toteuttanut oman Sambic kulkueen Samba Carnaval tapahtumaan vuodesta 1998 

 Rion karnevaaleilla osallistumiset sambakoulujen tanssialoihin v. 2003 (sambakoulu GRES Portela) ja 2005 
(GRES Porto da Pedra) 

 

 


