Inscrições abertas nas aulas de dança ano letivo 2018/ 2019
Se ainda não conhece os nossos professores, pode experimentar aula sem compromisso
Em Paço de Arcos, ao lado do Centro Comercial Oeiras Parque
Ofertas nas inscrições até 26 julho:
10,00 da inscrição aos novos associados e 3 entradas duplas na Festa mensal aos antigos
Divulge a quem possa interessar!

Info: 965 150 867 – atd@tropicodedanca.pt – Associação Trópico de Dança

LOCAL das aulas:
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

(à saída da A5, ao lado do Centro Comercial Oeiras Parque)
MAPA: http://www.tropicodedanca.pt/imagens/mapa_novamorada.jpg

Para a inscrição, é necessário:
- entregar ficha de inscrição. Pode imprimir a que enviamos e levar preenchida e assinada
- entregar 2 fotos a cores que pode se fotocópia
- pagar:
10,00 inscrição............: pagamento único (que será oferta para inscrições nas condições acima referidas)
5,00 seguro ................: pagamento anual
4,00 quotas ................: acerto das quotas até final do ano (set. out. nov. dez)
Mensalidade ...............: valor de ½ mês de setembro
Não temos multibanco

DESCONTOS:
Aulas
Desconto: 5,00/mês se 2 modalidade - 10,00/mês se 3 mod. – 15,00/mês se 4 mod.
Desconto de 12,00/mês se 2h por semana de ritmo com os mesmo professores
Para menores de 26 anos
- com par: 1h/semana

9,00/mês

- sem par: 1h/semana 18,00/mês
Festas
Desconto 50% para associados praticantes do Trópico de Dança (excepto TJ e PC)
(necessário apresentar cartão com mês em curso validado, ou será 6,00 habituais)

Haverá EXIBIÇÃO DOS ASSOCIADOS que queiram participar no final do ano lectivo, na Festa
Mensal de julho, na AERLIS. O ano lectivo com atividades regulares é de 10 meses; meio de
setembro a meio julho

HORÁRIO DO NOVO ANO LECTIVO 2018 / 2019
Menores de 26 anos a par, só 9,00/mês

DANÇAS DE SALÃO
Prof. TATIANA SANTOS (prof. bailarina e coreógrafa no programa “Dança com as
Estrelas” e foi várias vezes campeã)
aulas à 2ª e à 5ª ( são 2 horas por semana 30,00/mês – competição: 23,50 ou 35,50)
2ª FEIRA
20:00h / 21:00h – Iniciados
21:00h / 22:00h – Intermédios
22:00h / 23:00h – aula de competição
5ª FEIRA
18:15h / 19:00h – CRIANÇAS - 7 a 13 anos (9,00/mês se a par - 18,00/mês sem par)
19:00h / 20:00h – Iniciados (todos a aprender do zero)
20:00h / 21:00h – Intermédios
21:00h / 22:00h – aula de competição
Danças Salão são 10 rítmos, que se vão aprendendo ao longo dos meses do ano letivo:
- 5 Latinas.........: Cha Cha Cha, Jive, Samba, Paso Doble e Rumba
- 5 Clássicas......: Tango, Quick Step, Valsa Vienense, Valsa Inglesa e Slow Fox

SALSA
Prof. CARLOS FILIPE e ECATERINA INNA
1 aula de 1h por semana (21,00/mês). Se 2h à 3ª feira (30,00/mês).
3ª FEIRA
19:00h / 20:00h – Iniciados
20:00h / 21:00h – Intermédios
21:00h / 22:00h – Avançados

KIZOMBA e BACHATA
Profs. OUZIN GOZMIR e GEORGIA MONTGOMERY
1 aula de 1h por semana (21,00/mês). Se 2h à 4ª feira (30,00/mês).
4ª FEIRA
20:00h / 21:00h – Kizomba e Bachata - Iniciados
21:00h / 22:00h – Kizomba - Intermédios/Avançados
22:00h / 23:00h – Bachata - Intermédios/Avançados

SALSA CUBANA e Roda de Casino (dançada em roda com troca de pares)
Prof. PEDRO CRUZ
1 aula de 1h por semana (21,00/mês). Se 2h de Rora Casino (30,00/mês).
DOMINGO
17:00h / 18:00h – Intermédios
18:00h / 19:00h – Iniciados
RODA DE CASINO é SALSA CUBANA dançada em roda de pares que executam
passos a partir do comando de um líder. Frequentemente trocam de pares seguindo um
fluxo dinâmico, divertido e excitante.

E ainda . . .............................................................................................................................

INICIAÇÃO Á DANÇA e ANIMAÇÕES PARA FESTAS
Iniciação à Kizomba, Danças de Salão, Salsa, Hip Hop, etc
Linhas de dança e rodas com troca de pares
DOMINGO
TURMA JOVEM – até 25 anos inclusivé
1h por semana (4,00/mês e, se quiser, pode treinar 20h/21h com os Pés de Chumbo)
19:00h / 20:00h – nível aberto
(se da TJ se inscrever um dia nas aulas dos profs, pode continuar a vir à TJ grátis)

PÉS DE CHUMBO – todas as idades,
sejam ou não familiares e amigos mais velhos da Turma Jovem
1h por semana (8,00/mês)
20:00h / 21:00h – nível aberto

workshop agendado:

PÁSCOA: WORKSHOP jovem 13 a 25 anos
Prof. ANA ALBERTO
Coreografia para Show de grupo, dançada a solo, para rapazes e raparigas
Atreve-te a subir ao palco!
4 DOMINGOS – Abril 28. Maio 5,12,19 (12 horas no total)
14:00h às 17:00h
Espetáculos: 6 julho na festa menal AERLIS. Junho nas festas do conselho de Oeiras
Haverá outros Shows
Total de 45,00 se até 18 abril 2019. 55,00 se até 24 abril 2019
(Pode começar a pagar em qualquer altura do ano, podendo ser em 2 vezes)

DANÇAR E ESTAR COM OS AMIGOS É UM PRAZER, UM VÍCIO, UMA PAIXÃO!

