
 

 

  הס6ודיו עמותת גנ"ת - קורס קיץ 2019
 חווית מחול ויצירה לעולות לכיתה ב' עד ג'

 עם תום פעילות 'בי"ס של הקיץ'  - הס6ודיו מציע שבועיים של מחול ויצירה
 שבועיים של מחול ויצירה אישית עם צוות מורות מקצועי בשני אולמות ממוזגים ויחס אישי

 אפשרות ליום ארוך עד 16:00
 להרשמה- לחצו כאן

  

 שבוע 1:
  21/7 א' 22/7 ב' 23/7 ג' 24/7 ד' 25/7 ה'

 יוגה
 רוית אורן

 תאטרון
 ליהי שמיר

 משחקי כדור
 אליסה קוסינקין

 תאטרון
 ליהי שמיר

 פתיחה - יוגה
 רוית אורן

8:30-9:45 
 

 אביזרים מנדלות
     אליסה קוסינקין

 חצאיות
 אליסה קוסינקין

       צמידים ושרשראות
 אליסה קוסינקין

 גלימות
 אליסה קוסינקין

 מסיכות
 אליסה קוסינקין

9:50-10:50  
 יצירה

 10:50-11:20  הפסקת אוכל וחברה

 ג'ז
 שי אשכנזי

 היפ-הופ
 עדן אבוחצירא

 סטפס
 הלין ויינטראוב

 בלט
 מאיה פופובה

 ג׳ז מודרני
 שי אשכנזי

11:20-12:20  

 היפ-הופ
  עדן אבוחצירא

 ג'ז
 שי אשכנזי

 מודרני
 שחר מאיר

 מודרני
 שחר מאיר

 סטפס
 הלין ויינטראוב

12:30-13:30  
 

 

 שבוע 2:
  28/7 א' 29/7 ב' 30/7 ג' 31/7 ד' 1/8 ה'

 יוגה
 רוית אורן

 משחקי כדור
 אליסה קוסינקין

 יוגה
 רוית אורן

 חישוקים
 אליסה קוסינקין

 יוגה
 רוית אורן

 
8:30-9:45 

  חזרות
 שחר מאיר

 הכנה למופע
 יצירה

 אליסה קוסינקין
 בועות סבון

 אליסה קוסינקין

   יצירה
 אליסה קוסינקין

 
9:50-10:50 

  10:50-11:20 הפסקת אוכל וחברה

 בלט חזרות
 מאיה פופובה

 מודרני
 שחר מאיר

 

 בלט
 מאיה פופובה

 תיאטרון
 ליהי שמיר

11:20-12:20 

 שיתוף עם הורים
 

 היפ הופ
  עדן אבוחצירא

   חישוקים
 אליסה קוסינקין

 היפ-הופ
  עדן אבוחצירא

 סטפס
 הלין ויינטראוב

12:30-13:30 

 
   כולל ארוחת בוקר: לחמנייה וממרחים לבחירה, שוקו | לא כולל ימי ו' | פעילות באולמות ממוזגים | ניתן להגיע מ 8:00

  יש להגיע עם חולצה שחורה, טייטס או מכנסיים נוחים, נעלי ספורט (לשיעורי היפ-הופ וזומבה) שיער אסוף,
 בקבוק מים ופרי ו/או חטיף אהוב למשך היום

 
 להרשמה- לחצו כאן

  עלות: 1,500 ₪ | הרשמה מוקדמת: 1,400 ₪ | הנחת 10% שני/ה במשפחה | אין כפל הנחות
  מינימום 10 ועד 22 משתתפות | מורה מקצועית עם מד"ציות | מלגות מיוחדות בפניה אישית | נשמרת הזכות לשינויים

 

 להרשמה ופרטים נוספים:  077-7866630  052-5026668
  דרך בית-לחם 7 (מסעדת הקולוני לשעבר) מתחם התחנה ירושלים

   להרשמה, שאלות בקשות ופרטים נוספים:  077-7866630  |  052-5026668

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWE0szzLjnGo7aUh_Tr5T_9omFVUofzr0iVWZhqa6DkV8cg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWE0szzLjnGo7aUh_Tr5T_9omFVUofzr0iVWZhqa6DkV8cg/viewform?usp=sf_link

