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'       ו-'בלט ילדות ד

ליאן נחשון          

16:15-17:15

'         ו-'הופ  ד-היפ

שירה כהן             

16:30-17:30

'     ו-'מודרני ילדות ד

שחר מאיר       

16:30-17:30

הכנה למחול        

'                   א-חובה

רחל בלוך             

16:30-17:15

'          ו-'ז  ילדות  ד'ג

שי אשכנזי              

16:30-17:30

# NDP           להקה  

נועה            /  שי 

חזרות לפי צורך

'    ט-'בלט נערות ז

ליאן נחשון            

17:15-18:15

יוגה                       #

דנה וינברג          

17:00-18:15

'      ט-'הופ ז-היפ

שירה כהן             

17:30-18:30

'  ט-'מודרני נערות ז

שחר מאיר           

17:30-18:30

'                   ג-'ז  ב'ג

 רחל בלוך          

17:15-18:15

'                  ט-'ז  ז' ג

שי אשכנזי               

17:30-18:30

'   ח- הבניםהופ -היפ

מאור אבוחצירה           

  17:00-18:00

בלט קלאסי         #

+            16בינוני 

ליאן נחשון        

18:15-19:30

טכניקה   ' ט-' נערות ז

פילאטיס                 

שחר מאיר            

18:15-19:15

'  ט-'הופ ז-היפ

ממשיכות             

שירה כהן               

18:30-19:30

סדנאות                

ראשון    -צעד

18:00-19:00

הופ             -היפ

ראשון          -צעד

שירה כהן             

18:00-19:00

 ניה נשים         

ציפורה אייזן      

17:45-18:45

'   ט-'מודרני נערות ז

ממשיכות                

שחר מאיר       

18:30-19:30

פלמנקו                   

ענת צוברי            

18:15-19:15

NDPט-'  אנסמבל ז   '

נועה              /  שי 

18:30-19:30

הופ גברים  -היפה

מאור אבוחצירה          

18:00-19:00

מחול מודרני            

ראשון                -צעד

 לנה גומנובסקי       

19:30-20:30

 NDP להקה טכניקה  

פילאטיס                

שחר מאיר                  

19:30-20:15

זומבה                      

מאיה חמד                 

 19:30-20:30

סדנאות             

ראשון    -צעד

19:00-20:00

הופ ממ      -היפ

שירה כהן              

19:00-20:00

הודי       / בוליווד 

מורני                

18:45-19:45

לירי                + ז 'ג

שחר מאיר        

19:30-20:30

בלט קלאסי            

ראשון              -צעד

לידיה פרידלנדר     

19:15-20:15

# NDP            להקה  

נועה            /     שי 

19:30-21:00

דאנס                     -קור

שרי שמש             

19:00-19:50

מחול מודרני             

ממשיכות                

לנה גומנובסקי     

20:30-21:30

הופ  מסחרי  -היפ

מתחילות                 

-20:15הגר לוי             

21:15

בלט עכשווי ממ      # 

  אילן קו                 

20:15-22:00

יוגה ויניאסה            

   רוית אורן              

20:30-21:30

ז לירי              'ג #

מאיה חמד             

20:00-21:15

מזרחי          -מחול

איילת אביגדור      

20:00-21:00

מחול מודרני ממ         

שי אשכנזי           

20:30-21:30

בלט קלאסי    #

ממשיכות               

לידיה פרידלנדר     

20:15-21:45

סטייל     -סלסה ליידי

ראשון              -צעד

דניאל בן עזר

                   HIITהיט  

יוסי זכריה            

20:15-21:15

הופ מסחרי  -היפ

+         18מתקדמות 

הגר לוי             

21:15-22:15

    שיעור פתוח נשים

מת     = מתחילות 

ממ= ממשיכות 

חוגים שנתיים ילדות 

:'חובה עד ג

' ו-'חוגים שנתיים ד

:בנים/ בנות 

חוגים שנתיים 

'  ט-'נערות ז

:מתחילות ופתוח

 אנסמבל NDPלהקה 

'ט-' נערות ז

להקה בוגרת   

Physical 

Theater NDP    

'יב-'ט

חוגים שנתיים          

+:18' יב-'גילאי  ט-רב

:מקרא חוגים וגילאים
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יום שישייום חמישייום רביעייום שלישי

סגול  כל -הסטודיו עומד ומקפיד על תנאי תו

השיעורים מועברים גם בזום לפי צורך  

 שיעורי זום שנתיים4עד - במידה וסגר 

2020-21ל "חוגי שנה- הספר למחול -בית

יום ראשון
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יום שני

. חוגים במגוון סגנונות לבחירתכן

- למעוניינות להתמקצע לקראת להקות 

מודרני + ' בלט קלאסי ימי א:  עתודה

.הופ לבחירה-ז או היפ'וג' ימי ד

.   חוגים במגוון סגנונות לבחירתכן

- פעמיים בשבוע : למעוניינות להתמקצע

' הופ ימי ב-היפ+ ' בלט ימי א: 'שורשים'

הופ רק -היפ. 'ז ימי ה'ג/ ' מודרני ימי ד/ 

עם מאור' בנים בימי ה

: להקה צעירה אנסמבל מודרני כוללת

+ ' שעתיים ימי א)טכניקה ומודרני , בלט

הופ או כל -היפ: בחירה + ('שעה ימי ד

.שיעור אחר

'  ג-'ב/ א  -חובה:  חוגים שנתיים לפי

אפשרות שילוב בחוגים נוספים לפי יכולת

.  לרקוד במגוון סגנונות מחול לבחירתכן

גילאיות-קבוצות רב , מודרני עכשווי:  בוגרת כוללתNDPלהקת 

טכניקה ושיעורים נוספים לפי , קלאסי

תחרויות ושיעורי , כולל הופעות. בחירה

.אודישן. אורח


