
                                                                          20-2019דף מידע, לוח חופשות ונהלים, בי"ס למחול אדוואנס  

                                                                     עוד שנת ריקוד נפלאה מתחילה!!!                                                                                                

.                                                                                    2020ליוני  30ומסתיימת ב  9012לספטמבר  2שנת הלימודים נפתחת ביום שני 

פרטים מדויקים אודות המופע והחזרות הגנרליות יימסרו במהלך מופע סוף השנה יתקיים במהלך חודש יוני/ תחילת חודש יולי. 

                          השנה.                           

                                                                                                                               . 7מחזור  -קורס קיץ מקצועי במחול בחודש יוליגם השנה נקיים 

ירה תומכת ומקצועית תוך מתן תשומת לב אישית. הסטודיו מהווה מקום מקצועי *** השיעורים בביה"ס למחול אדוואנס מועברים באוו

                                                                                                                             ואיכותי עבור התלמידים לגדול, ללמוד מחול, ולהתפתח***                                                                          

 , והתאמנו אותם לפי ביקוש, בכדי להמשיך ולקדם את תלמידינו ולהוות עבורם בית מקצועי למחול.                             גם השנה הרחבנו את מסלולי הלימוד

הכולל היכרות עם עולם המחול בדרך חוויתית ויצירתית, בדגש על פיתוח הדמיון  חובה(-)ט.חובה מסלול "פנטזיה" לקבוצות הגנים

                                                                            ויכולת הביטוי האישי, לצד פיתוח הטכניקה ויכולות גופניות כמו גמישות, יציבה נכונה, קואורדינציה ועוד..                           

התלמידים יתנסו בשני שיעורים בשבוע, המשלימים זה את זה. שיעור בלט קלאסי ברוח עכשווית ושיעור ג'אז  ב-מסלול צעיר לכיתות א

                                                                                                קצבי ועכשווי.              

שיעורים בשבוע, המשלימים זה את זה. שיעור בלט קלאסי ברוח עכשווית, שיעור  שלושההתלמידים יתנסו ב -ד-מיני מסלול לכיתות ג

 ובועט, שיעור ג'אז קצבי ועכשווי.  היפהופ מדליק

שיעורי  7ים מעל , לתלמידים השואפים למקצועיות ומצוינות בתחום המחול. התלמידים מקבלהמסלול המקצועימכיתות ה' ומעלה, 

טכניקה בשבוע )בלט קלאסי, מחול מודרני, ג'אז לירי, היפהופ, פוינט, טכניקה חיזוק וגמישות, קומפוזיציה ורפרטואר( ולוקחים חלק 

 לפרטים פנו אלינו.  -כיתות ז' ומעלה -להקת מצוינות ימי שישי בהפקות מחול ארציות, תחרויות מקצועיות, ועוד..

, לאלו האוהבים לרקוד ומעוניינים לזכות במתנה נפלאה לחיים. התלמידים יכולים לבחור את השיעורים האהובים עליהם המסלול הפתוח

                                                                           ממגוון השיעורים המתקיימים בסטודיו.                                                                                           

!! מזמינה את כולכן להגיע ולהתנסות 7-אנו ממשיכים זו השנה ה -שיעורי מחול מודרני לנשים עם או בלי רקע במחול -מודרני נשים

  .22:30-21:15רביעי ימי לגוף ולנשמה.  -בשיעור מופלא

 נה לוטן המופלאה, מותאמים לכל אישה בכל שלב במעגל החיים. ימי ראשון ושלישי. שיעורי יוגה נשית עם דפ חדש!!! -יוגה נשית

 מה צפוי לנו השנה?

לצד השיעורים הטכניים בסטודיו מתקיימים במהלך השנה שיעורים יצירתיים, קרנבל פורים עם תחפושות, סדנאות אורח במחול, צפייה 

יים )פסטיבל ילדים רוקדים בחנוכה, כנס מחול באילת, ימי העשרה עם להקות במופעי מחול, יציאה מאורגנת לימי מחול מרוכזים ארצ

  (מקצועיות, לילה לבן, קורס קיץ ביולי ועוד..

בסטודיו, בהם נוכל לשתף אתכם ההורים בחומר  וערבי הדגמות שיעורים פתוחיםבאמצע שנת הלימודים )סביבות פברואר( יתקיימו 

הנלמד, לחשוף אתכם למגמות המחול המתקיימות בביה"ס ולאפשר לכם להכיר מקרוב את צוות המורים שעובד עם תלמידי ביה"ס 

תחילת עם בוחנת חיצונית, על החומר שנלמד מ מבדקים מקצועיים לתלמידי מגמת הבלט הקלאסילמחול. במהלך זמן זה יתקיימו גם 

 השנה עפ"י קריטריונים קבועים מראש. 

בסוף שנת הפעילות, נקיים מופע סיום באולם, על במה מקצועית, בליווי תלבושות, תאורה והגברה וכו'.. במופע נשלב הנאה ויצירה של 

                                                                                              התלמידים לצד הישגים מקצועיים של שנת עבודה מאומצת.                                               

בתחילת השנה ייתכנו שינויים במערכת השעות בהתאם לאילוצים בלתי צפויים ובהתאם לשיקולים מקצועיים, תודה מראש על ההבנה 

 ושיתוף הפעולה. 



 

 :נוכחות והופעה בשיעורים

. כניסה לאחר תחילת השיעור פוגעת ברמת הריכוז של תחילת השיעור לצורך התארגנותלפני ביה"ס למחול נדרשים להגיע  . תלמידי1

 השיעור. הלךהתלמידים ומשבשת את מ

. אנו מבקשים להודיע מראש על היעדרות משיעורים מכל סיבה שהיא, צוות המורים מקיים מעקב נוכחות בשיעורים ואנו רואים חשיבות 2

 בה לקשר האישי של המורים עם התלמידים.ר

התלמידים נדרשים להגיע לשיעורים בשיער אסוף ובבגדי מחול. אל שיעורי הבלט יש להגיע בנעלי בלט, גולגול וגרביונים. אנא . 3

פרטי הלבוש הינם חיוניים וחשובים, ומהווים חלק מהחינוך למחול ולמשמעת שהוא התעדכנו בלבוש הבסיס החובה לכל קבוצה. 

מדיניות זו מושרשת בבתי הספר המקצועיים בארץ ובעולם ומביאה להתנהגות מקצועית, יחס דורש, לכן בבקשה הקפידו עליהם. 

                                                                                                                                                               רציני ותוצאות.

נקיים בסטודיו מכירה מרוכזת ומוזלת של בגדי מחול איכותיים, נעלי בלט וכל הציוד השנתי  19:00-15:45בין השעות  9/9ביום שני 

 הדרוש. 

 -שי -טלפון בחנות .ת ותיקות וחדשות מתבצעת באופן עצמאי בחנות "פרימה דאנס" בבת חפררכישת נעלי פוינט לתלמידו -שימו לב

0508503579 . 

 הסדרי רישום ותשלום:

 בתחילת השנה.  חובה למלא טופס רישום. 1

מהסטודיו וכל תשלום זה הינו חובה. התשלום מקיף ומכסה כל יציאה שלנו . ₪ 100. בעת ההרשמה ייגבו דמי ביטוח שנתיים ע"ס 2

 פעילות מחול שלנו לאורך השנה. התשלום לא יוחזר במקרה של ביטול!

צ'קים דחויים )ספטמבר עד יוני כולל(  10 -בעת ההרשמה, במזומן/ ב  איננו מקיימים גבייה חודשית, התשלום יתבצע מראש,. 3

 ה בלק/ בהוראת קבע בכרטיס אשראי. ו, לפקודת אדולכל חודש 10או  1לתאריך 

  /ות נוסף הרוקד/ת בביה"ס למחול )הזול מבניהם(. לאח 5%. תינתן הנחה של 4

                                                                                                                                                                           שיעור הניסיון נכלל בתשלום החודשי.. במידה וממשיכים להשתתף בשיעורים, ללא תשלוםניתן להגיע לשיעור ניסיון  -. שיעורי ניסיון 5

מודים לפי חודשים מלאים ולא לפי . במידה ומבטלים או מפסיקים השתתפות, יוחזרו התשלום עבור התקופה שנותרה עד לסוף שנת הלי6

 החל מחודש אפריל לא יתקבלו יותר בקשות לביטולים ולא יוחזרו תשלומים. להודעת הביטול.  החל מהחודש העוקבשיעורים בודדים, 

                                                                                                                                                               . במחיר השנתי משוקללים מראש חגים, מועדים וימי חופשה נוספים המתקיימים במהלך השנה אשר בהם לא יתקיימו שיעורים.  7

מאפשר השתתפות השתתפות בשיעורים בודדים או רצופים, אלא בעקבות מצב רפואי מתמשך שאינו -. אין החזר שכר לימוד עקב אי8

 בשיעורים. 

 יגבה תשלום יחסי, בהתאם למסלול הלימוד של כל תלמידה*** )בשל ריבוי החגים( בלבד אוקטובר***עבור חודש 

                                                                                                                                                                                                                                       

 בירורים ויצירת קשר

             ן להתעדכן באתר ביה"ס למחול בכל השיעורים, האירועים, התמונות והשינויים השוטפים במהלך השנה בכתובת: . נית1

DANCE.CO.IL-WWW.ADVANCE                                                                                                                            .                             

נים משיעורים כמו כן, בקבוצת החברים הסגורה של תלמידי ומשפחות ביה"ס למחול בפייסבוק יופיעו הודעות שוטפות, תמונות וסרטו

ובקשו חברות!! )הקבוצה סגורה ורק החברים בה  בית ספר למחול אדוה בלק, -פייסבוק: אדוואנסוהופעות במהלך השנה. חפשו ב

 רשאים לראות את הפירסומים(. 

                                  advasan@gmail.com  767674-0544ה ו. אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה, תהייה, בקשה, ייעוץ או ברורים. אדו2

, וצוות מורי בלק, מנהלת ביה"ס למחול אדוואנס שלכם, אדווה -נתראה בסטודיו -בברכת שנת פעילות מהנה, פורייה ויצירתית

 הסטודיו. 

http://www.advance-dance.co.il/
mailto:advasan@gmail.com

