Qualquer informação adicional, esteja à vontade para perguntar
Ligue qualquer dia/hora para: 965 150 867ou escreva para:

atd@tropicodedanca.pt
Mais contactos: www.facebook.com/TropicoDeDanca
www.facebook.com/TropicoDeDanca3

Para teenagers e jovens até 25 anos. Ambos os sexos
Com espetáculos já agendados
Inscrições cedo têm desconto.
Para rapazes e raparigas que gostariam de subir ao palco
Embora o treino seja com intenção a espetáculo, não é obrigatório participar no show.
Não é dançado a par
Workshop de 12 horas (equialente a 3 meses de aulas) em PAÇO DE ARCOS
Sob a orientação e coreografia da professora Ana Alberto. (ver mini curriculum abaixo *)
Domingos das 14h às 17h:
....... 08 abril
....... 15 abril
....... 22 abril
....... 29 abril

Valor total:
> 45,00 se pagamento total até 29 de março
(pode pagar em 2 vezes - 22,50 cada)
> 55,00 se pagamento total até 5 de abril
> não há inscrições no próprio dia
.
No âmbito dia Mundial da Dança
.
Local do workshop, ao lado C. Comercial Oeiras Parque:
Cooperativa de Habitação Nova Morada
Av. dos Fundadores nº 59 A, Paço de Arcos
GPS: 38º 42' 18.64 N 9º 17' 51.78 W
.
Exibições: na Festa mensal de 7 de julho - na AERLIS de Oeiras
Mais uma exibição no início de Junho e outra no início de Setembro
Outras exibições consoante as propostas que surjam
.
Inscrições 2ª a 5ª feira, das 20h às 22h e domingos 19h às 21h em:
Cooperativa de Habitação Nova Morada
Av. dos Fundadores, nr. 59 A - Paço de Arcos – Oeiras
GPS: 38º 42' 18.64 N 9º 17' 51.78 W
MAPA do local do workshop:
http://www.tropicodedanca.pt/imagens/mapa_novamorada.jpg
(à saída da A5, ao lado do Centro Comercial OEIRAS PARQUE. No início da Av.
encontra o polidesportivo da Nova Morada. As aulas ficam à direita, antes do campo
de ténis da Nova Morada)
.
Se conhece quem supõe ter talento para a dança e gostaria de pisar o palco, informe
deste workshop!
Evento no facebook: https://www.facebook.com/events/275664216300280/
.
* mini curriculum prof. Ana Alberto:
Licenciada pela Escola Superior de Dança e Professora Certificada Pela Royal
Academy Of Dance fez o seu percurso na Dança de Salão pela APPDSI ao lado de
Pedro Ben Cardoso acumulando vários prémios em Competições Nacionais.
É diretora Artística da Klassik Escola de Dança onde leciona as disciplinas Artísticas
de Ballet e Dança Contemporânea.
.
A associação Trópico de Dança tem também aulas regulares de Dança para
Crianças, Teenagers e Jovens

