Workshop intensivo para Iniciados e outro para Intermédios
16, 19, 23 e 26 julho aprenda Cha Cha Cha, Tango e Jive (é dançado ao som do Rock n Roll)
Com prof. Tatiana Santos, coreógrafa de “Dança com as Estrelas” e várias vezes campeã
de danças latinas e clássica
Info: 965 150 867 - atd@tropicodedanca.pt
Quanto mais cedo se inscrever maior é o desconto. Contacte já!

HORÁRIO:
2ª feiras - 16 e 23 julho
- Iniciados .......: 20:00h às 21:00h
- Intermédios....: 21:00h às 22:00h
5ª feiras - 19 e 26 julho
- Iniciados zero .......: 19:00h às 20:00h
- Intermédios............: 20:00h às 21:00h
Inscrições até dia 28 junho (5ª feira)
Menores 26 anos ...: 9,00 a par (14 sem par)
Sócios praticantes .: com par 17,00 - sem par 19,00
Não sócio ...............: com par 20,00 - sem par 23,00
Inscrições até dia 5 julho (5ª feira)
Menores 26 anos ...: 14,00 a par (19 sem par)
Sócios praticantes .: com par 23,00 - sem par 25,00
Não sócio ...............: com par 26,00 - sem par 29,00

Inscrições até dia 15 julho domingo
Menores 26 anos ...: 19,00 a par (24 sem par)
Sócios praticantes .: com par 30,00 - sem par 32,00
Não sócio ...............: com par 33,00 - sem par 36,00
Caso queira inscrever-se nas 2 horas (iniciados e intermédios):
- acrece 4,00, tratando-se de menores de 26 anos
- acrece 9,00, tratando-se de maiores de 25 anos
Inscrições: de 2ª a 5ª feira ---> só ao fim do dia, no horário das aulas
Domingos ---------> 17h às 21h
Na 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
Se não conhece a professora, veja-a a dançar nos vídeos:
- Clássicas (é a dançarina de vermelho)
https://www.youtube.com/watch?v=r8dZM64MdjI
- Latinas (é a dançarina de vermelho)
https://www.youtube.com/watch?v=w6J2X2fniXg
- Na televisão
https://www.youtube.com/watch?v=Mu4nrwGWHRI
Tem amigos que ainda não sabem dançar? Informe-os!
Evento no facebook ..: https://www.facebook.com/events/1401186019986278/
Mais contactos:
www.tropicodedanca.pt
www.facebook.com/TropicoDeDanca
www.facebook.com/TropicoDeDanca3

