Festas no 1ª sábado de cada mês:
Ano de 2018
01 dezembro – JANTAR DE NATAL (opcional)
31 dezembro – especial PASSAGEM DE ANO
Ano de 2019
(a festa de janeiro é antecipada para passagem de ano)
02 março
02 fevereiro
06 abril – BAILE DE MÁSCARAS
04 maio
01 junho – exibição Folkzitas
06 julho – exibição Trópico de Dança com JANTAR FIM ANO LETIVO
Agosto férias!
07 setembro
05 outubro
02 novembro
07 dezembro – JANTAR DE NATAL
31 dezembro – especial PASSAGEM DE ANO
Ano de 2020
(a festa de janeiro é antecipada para passagem de ano)
01 fevereiro
etc
_____________________________________________________________
PROGRAMA a cada festa:

21h às 23h –
workshop de iniciação a um ritmo diferente a
cada festa
23h às 03h - música para dançar em 3 salões com ambientes e
ritmos diferentes
Salsa/Kizomba/Bachata - Danças de Salão Danças Europeias

Vá à festa e convide os amigos!
Encontro de associações e escolas de Dança, e também para quem não
sabe dançar!
Todo o programa que se segue 6,00 (sem jantar)
_______________________________________________________________
Informação detalhada, ligue: Luísa Sousa: 965 150 867 - 919 313 643
_______________________________________________________________
www.tropicodedanca.pt - atd@tropicodedanca.pt
www.facebook.com/TropicoDeDanca
www.facebook.com/TropicoDeDanca3
_____________________________________________________________
JANTAR: Pode fazer o seu janter de aniversário, ou outro, no local da festa
Para isso, fale connosco com bastante antecedêcia
Para ir só á Festa, não tem marcação!
_____________________________________________________________
ESPAÇO CRIANÇA:
21h às 01h até 12 anos, 3,00 por criança
Caraoke, Playstation3, pinturas faciais, Uno, jogos tradicionais...
1 Educadora e 1 Professora (mais info. ver abaixo *)
_____________________________________________________________
:::::::::::::::::::::::::: O WORKSHOP é no SALÃO maior ::::::::::::::::::::::::::::::::
21:00h às 23:00h
Em todas as festas, e antes das 3 pistas de dança abrirem, há 2 horas de
iniciação a um ritmo de dança
Ao longo dos meses as pessoas terão contacto com ritmos e professores
diferentes, alargando a sua cultura
_____________________________________________________________

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: F E S T A :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
23h às 03h SALÃO com DJ João Fanha
Música para dançar SALSA, KIZOMBA, Bachata
_____________________________________________________________
23h às 03h SALÃO com DJ António Sales
Música para dançar DANÇAS DE SALÃO e possibilidade de
outros ritmos dançados a par
01h
Animação em forma de Concurso de do ritmo do mês
Medalhas p/ Par Vencedor e Diplomas p/ Par Aplauso do Público
Restantes pares 2º lugar exequo
OFERTA BEBIDAS a todos os participantes: àgua, cocacola, cerveja ou
whisky
_____________________________________________________________
23h às 03h SALÃO com DJ David Rodrigues
Música para dançar DANÇAS TRADICIONAIS EUROPEIAS
_____________________________________________________________
03h
Encerramento da Festa
_____________________________________________________________
MAPA DO LOCAL DA FESTA:
http://www.tropicodedanca.pt/imagens/mapa_novamorada.jpg
rua Coro de Santo Amaro de Oeiras, Edifício AERLIS - 2780-017 OEIRAS
GPS: 38º 42' 11.20 N 9º 18' 03.88 W
(À saída da A5, entre o Centro Comercial Oeiras Parque e o Parque do Poetas)
_____________________________________________________________
* ESPAÇO CRIANÇA:

3,00 por criança até 12 anos

10,00 prolongamento, só se permanecer após 1h, máximo 3h (não
aconselhamos)
Temos salinha só para as Crianças, com uma Educadora e uma Professora
Têm ainda Playstation3 (Futebol, Karaoke em português, Dança e
outros), jogos tradicionais e pinturas faciais.
Acesso à net se com autorização dos pais.
TRAGA OS SEUS FILHOS!
O Espaço Criança espera-as com todas as brincadeiras próprias para as
idades.
Os pais podem estar com os filhos no Espaço Criança sempre que queiram. O
inverso não é possível.
No final, saindo do espaço criança, os meninos não podem ir para as salas dos
adultos
Se houver alguma apresentação de dança, as educadoras levam as crianças
aos salões para assistirem, ficando junto delas
_____________________________________________________________
DANÇAR E ESTAR COM OS AMIGOS É UM PRAZER, UM VÍCIO, UMA
PAIXÃO!

