
 

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

 2019קורסי קיץ במחול 

 כאן -אינטרנטית הרשמה |  2019יוני  1הנחת הרשמה מוקדמת עד 
 

 ילדות
 ג'-עולות ב'

  השלמה ל
"בית הספר של 
 החופש הגדול"

 

 לזוזפשוט 
 :"בית הספר של החופש הגדול" באים בתום

ימים של טעימות מחול ממגוון סגנונות בשילוב תאטרון ויצירה  10
בדגש על בניית הרגלי תנועה לעתיד: כדוגמת:  עם צוות מקצועי

 ודיו לסיום6מופע ס|  ביום ועודשיעור יוגה מותאם פעם 

 

 1/8עד  21/7תאריכים: 
8:30-16:00 

 כולל ארוחת בוקר**לא כולל ימי ו' |  
 )ארוחת צהריים בתשלום נפרד(

 ₪  1,500: עלות
 

 
 ילדות
 ו'-עולות ד'

 

 ראשוןמחזור  – רוקדות מהסרטים
שלושה שבועות של מחול ויצירה אישית עם צוות מורות מקצועי, 

 סגנונות: כוריאוגרפיות מקוריות ובמגוון
הופ )חישוק(  -הופ, בלט קלאסי, הולה-ג'ז, זומבה, מודרני, היפ

וסטפס על שירים מסרטים אהובים. הזדמנות להכיר, לטעום 
 ,ולהתקדם במחול תוך שילוב עם תיאטרון

 ודיו לסיום6מופע ס

 

 18/7-1 תאריכים:
8:30-13:30 

 כולל ארוחת בוקר**לא כולל ימי ו' |  
 

 ₪  1,800: עלות
 

 
 צעירות נערות

 ט'-עולות ז'

 

 סלט סגנונות
הזדמנות להתנסות בסגנונות מגוונים, ימים מרוכזים של חוויה,  10

 מורות מקצועיות וכוריאוגרפיות מקוריות:
אפריקאי, הופ, מודרני, בלט קלאסי, סטפס, -ג'ז, סטריט ג'ז, היפ

 הופ )חישוק(-הולהסלסה ו
 לסיוםצילום וידאו 

 

 11/7-1 תאריכים:
10:00-14:00 
 לא כולל ימי ו'

 
  ₪ 1,500: עלות

 

 
 ילדות
 ו'-עולות ד'

 

 שנימחזור  – רוקדות מהסרטים
שלושה שבועות של מחול ויצירה אישית עם צוות מורות מקצועי, 

 סגנונות: כוריאוגרפיות מקוריות ובמגוון
הופ )חישוק(  -הופ, בלט קלאסי, הולה-ג'ז, זומבה, מודרני, היפ

וסטפס על שירים מסרטים אהובים. הזדמנות להכיר, לטעום 
 ,ולהתקדם במחול תוך שילוב עם תיאטרון

 ודיו לסיום6מופע ס

 

 712/-8/8 תאריכים:
8:30-16:00 

 כולל ארוחת בוקר**לא כולל ימי ו' |  
 )ארוחת צהריים בתשלום נפרד(

 
 ₪  1,800: עלות

 

  

 להתמקצעמרחב מחול פתוח |  
 עבודה על שכלול היכולת של כל רקדנית וחיזוק אישי בהתאמה

 עם / בלי מנטורית לפי סגנון המחול 

' אוגוסט נערות עד יב-במהלך יולי
המבקשות ליצור בתנועה מוזמנות לעבוד 

 בחללי הסטודיו בתשלום סימלי 
 בתיאום מראש בלבד

 

   ודיו6של הסהמפרגנת ומאפשרת ביחס אישי ובאווירה עם צוות מקצועי, הקיץ מתקיימים -כל קורסי 

 שוקו, לחמניות וממרחים לבחירה –ארוחת בוקר ** |    לוח שעות מפורט בנפרד* 

 30/5ועדת מלגות עד |  הנחה על שני/ה במשפחה | אין כפל הנחות %10|  1/6עד הנחת הרשמה 
 

 5026668-052   7866630-077פרטים נוספים והרשמה:  

 ירושלים )צמוד למתחם התחנה הראשונה, מסעדת הקולוני לשעבר( 7לחם -רח' דרך בית

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

