
 

 

 
 גוף, נפש, תודעה –מבית עמותת גנ"ת  6 סטודיו

 

 פתיחת שנהו יום פתוח -כח' אב  2019אוגוסט  29יום חמישי 
  המתחדש במתחם התחנה 6בסטודיו  דקות מתחלף סגנון ומורה 20כל 

 

 1 אולם 29/8חמישי 

 ודיו6בס

 2 אולם

 ודיו6בס

 רחבת 

 הראשונה התחנה

 

16:20-16:00 

 

 א'-הכנה למחול חובה

 שי אשכנזי

 
 

 

 

 

16:40-16:20 

 

 ג'-ג'ז ילדות ב'

 שי אשכנזי

 

*  NDP בוגרת  להקה 

 נועה טרנר אודישן

 כניסה חופשית 

 

רלת כרטיסיות הג

 ודיו6בסוחולצות 
17:00-16:40 

 

 ילדים הופ-היפ

  שירה כהן

17:20-17:00 

 

  ילדותסטפס 

 האלין ויינטראוב

  CREWהופ -היפ *

 שירה כהן

 

הרשמה  תהנח %10

 מוקדמת שנתית

 לחוגים

 16עד  5יל מג

 לינק כאן 

17:40-17:20 

 

 ילדות מודרנימחול 

 שחר מאיר

 

18:00-17:40 

 

 ילדות ג'ז

 דניאל בן עזר

* NDP צעירות ג'ז 
 נועה טרנר 

18:00-17:40 

 

 ילדות קלאסי בלט

 נחשון ליאן

 נסאברייקד
 

 

18:20-18:00 

 

  ג'ז נערות
 רמות | דניאל בן עזר

 ילדים אומנות לחימה
 ** אלון רוגוף

 זומבה

 

18:40-18:20 

 

  מנות לחימהא

 ** אלון רוגוף

 גוף-סטפס תיפוף 

 נועם צוריאלי

19:00-18:40 

 

 הופ נערות-היפ

 רמות | שירה כהן

 ג'ז 

 עזר-דניאל בן
19:20-19:00 

 

 הופ חישוק-הולה

  נטע לוי

  בלט נערות
 ליאן נחשון

 אמנות לחימה
 אלון רוגוף

 מקרא צבעים:
 שעותהמערכת  לפי

19:40-19:20 

 

 מחול מודרני
  לנה גומנובסקי

 NDPאנסמבל * 
 ליאן נחשון

 הופ-היפ
 שירה כהן

 במתחם  פתוח לכולם

20:00-19:40 
 

 מודרני עכשוויבלט 
 ** אילן קו

 ברודווי ג'ז
 מישל גורדון

 הופ חישוק-הולה

 נטע לוי

 הרשמה  – להקות *

8502666-052 SMS 

20:20-20:00 

 

 נשים הופ-היפ
 שירה כהן 

 בטן-ריקודי
 איילת אביגדור

 תבננו פלשמוב 
 פשוטים לומדים צעדים

 יחדורוקדים 

 מרווין /נועה 

 ו' -גילאי ד'

 חוגים בודדים | צעירה

20:40-20:20 

 

 סלסה נשים
 עזר -דניאל בן

 סטפס ברודווי 

 הלין ויינטראוב

 ט' -גילאי ז'

 חוגים בודדים | עתודה

21:00-20:40 

 

 ג'ז לירי
 שחר מאיר

 אימפרוביזציה
 מאיה פופובה

 + ונשים16שיעורי  

 שיעורים פתוחים

21:20-21:00 

 

 מודרנימחול 
 שי אשכנזי

 פלמנקו
 ענת צוברי

 +18שיעורי נשים  

 שיעורים פתוחים

21:40-21:20 

 

 זומבה
 מאיה חמד

 ניה
 ציפורה אייזן

 גברים/נשיםמעורב  ** 

 

 |  מאיה חמד +16 ג'ז לירי|  יהי שמירל - ו'-אטרון ד'ית : ברספטמניסיון ב – מוצגים ביום פתוחלא ש נוספים וחוגים שיעורים

 גנ"תסדנאות |  , כושריוגה, פילאטיס | הגר לוי - ורבמע +81 הופ-היפ|  לידיה פרידלנדר- רמות בלט נשים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGbsqt_5fxskMRUG3kp-CPRDMlg8KoDABe8uV-rQ3Rxh60Mg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGbsqt_5fxskMRUG3kp-CPRDMlg8KoDABe8uV-rQ3Rxh60Mg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGbsqt_5fxskMRUG3kp-CPRDMlg8KoDABe8uV-rQ3Rxh60Mg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGbsqt_5fxskMRUG3kp-CPRDMlg8KoDABe8uV-rQ3Rxh60Mg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGbsqt_5fxskMRUG3kp-CPRDMlg8KoDABe8uV-rQ3Rxh60Mg/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGbsqt_5fxskMRUG3kp-CPRDMlg8KoDABe8uV-rQ3Rxh60Mg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGbsqt_5fxskMRUG3kp-CPRDMlg8KoDABe8uV-rQ3Rxh60Mg/viewform?usp=sf_link

