חוגי אולפן מחול חצרים  -שנת תשע"ג – 2013/14
תחילת שנה :יום א' 1.9.13
אולפן מחול חצרים מאז  ,1981מהווה מרכז חברתי וחיבור קהילות ותרבויות ,נותן פיתוח ומענה
לסגנונות המחול השונים ולתרבות הגוף הרב דורית בנגב .אנו מקדמים תרבות נגישה לתושבי
אזורינו ,מאפשרים את מימוש הזכות לתרבות איכותית ושואפים לקידום מצוינות ,יצירתיות
ואיכות חיים .מטרתנו היא הבאת רקדנים למקצועיות והתאמתם לרמות מקצועיות בארץ ובעולם.
כל זאת תוך שמירה על ערכי שוויון הזדמנויות ,סובלנות וכבוד.
את מערכת השעות וטפסי ההרשמה ניתן למצוא באתר האינטרנטwww.gastana.net :
מפאת ימי החופשה בחודש ספטמבר ,חוגים מסוימים יחלו בחודש אוקטובר .יש להתעדכן במשרדנו.
בכל סגנון ,בהתאם להרשמה תיבחן אפשרות של פיצול /איחוד קבוצות לפי רמות וגילאים
ג'אז והיפ הופ – פעם בשבוע
כיתות ד' -ה' :היפ הופ נוער ( 60דק')
בלט קלאסי וטרום בלט
פעם בשבוע
גן טרום חובה :טרום בלט  45( 1דק')
גן חובה :טרום בלט  45( 2דק')

כיתות ו'-ח' :ג'אז מודרני נוער בוגר (  75דק')
היפ הופ נוער בוגר (  75דק')
כיתות ט'-י"ב :ג'אז מודרני בוגרים (  90דק')
היפ הופ בוגרים (  90דק')

פעמיי ם בשבוע
כיתה א' :קלאסי ילדים (  45דק')

ברייקדאנס – פעם בשבוע

כיתות ב'-ד' :קלאסי טרום נוער (  60דק')

כיתות א'-ג' :ברייקדאנס ילדים (  60דק')

כיתות ה'-ז' :קלאסי נוער ( 75דק')

כיתות ד' :+ברייקדאנס נוער ( 60דק')

כיתות ז'-ט' :קלאסי נוער בוגר (  90דק')
כיתות י'-י"ב :קלאסי בוגר ות ( 90דק')
כיתות י'-י"ב :פוינט ( 90דק')
מחול מודרני
פעם בשבוע
כיתות ה'-ז' :מודרני נוער (  75דק')
מגיל  :+18מודרני נשים ( 90דק')

בלט קלאסי וטרום בלט
מגיעים קרוב לבית לגילאים הצעירים
להבים | בית קמה | דביר | להב |
גבעות בר | שובל | ישובי יחדיו | נבטים

פעמיי ם בשבוע
כיתות ז'-ט' :מודרני נוער בוגר ( 90דק')
כיתות י'-י"ב :מודרני בוגרות ( 90דק')

לפרטים נוספים :אולפן מחול חצרים
טל' | 08-6473327 :פקס08-6473092 :
דוא"ל gastana@hatzerim.org.il -

אולפן למחול חצרים  GASTANA DANCOטלפון 08-6473327/673 :פקס08-6473092 :
gastana@hatzerim.org.il / www.gastana.net

