דף מידע לקראת שנת הפעילות תשפ"ב 2021-22
הורים יקרים ,מעט עדכונים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה 
ביום רביעי  1/9נתחיל את שנת הפעילות ה 14-של ביה"ס למחול שלנו!!!
צוות המורים של הסטודיו-
אדווה בלק
שירי חדד
חני מאיה
דניאל לאני
מיכאל שניידר
ימשיך להוביל את התלמידות שלנו במקצועיות ובאהבה אל עבר האתגרים החדשים שתזמן
לנו שנת הלימודים הבאה.
#מחול מודרני לנשים עם חני שלנו -השיעור האהוב ממשיך ומתקיים
בימי חמישי  20:30-21:45פעם בשבוע .ואת פשוט חייבת להגיע לשיעור ניסיון ללא עלות.
#יוגה נשית ויוגה לנשים בהריון 2 -שיעורים חדשים נפתחים בימי ראשון בערב עם דפנה
לוטן ,מורה מוסמכת ליוגה בעלת ניסיון רב .מוזמנות ליצור איתה קשר לפרטים נוספים
ולהגיע לשיעור ניסיון (דפנה .)0544855484
#שכבת הגנים -שיעור חדש נפתח לקבוצת טרום חובה-חובה!!! שיעור טרום בלט יצירתי
וקסום ,בשילוב עבודת אימפרוביזציה וביטוי אישי -ספרו לחברים וחברות -כי הכי כיף לפיציות
אצלנו 
#כיתות א-ב ,מסלול צעיר -ייהנו מ  2שיעורים שבועיים המשלימים זה את זה ,בלט קלאסי
ברוח עכשווית וג'אז צעיר קצבי ובועט.
(בלט קלאסי ,ג'אז צעיר 2 ,שיעורים ,פעמיים בשבוע 45 ,דק' כ"א).
 #כיתות ג-ד ,מיני מסלול -ימשיכו ליהנות גם השנה משיעור ג'אז קצבי ועכשווי ,שיעור בלט
קלאסי ובנוסף חדש! שיעור היפהופ משוגעעע עם דניאל שלנו (סופסוף הגעתן לגיל שאפשר
להתחיל ( .בלט קלאסי ,ג'אז צעיר ,היפהופ 3 ,שיעורים ,פעמיים בשבוע 45 ,דק' כ"א).

#כיתות ה-ו ,מסלול מקצועי/פתוח -המסלול המקצועי המלא מיועד לתלמידים המעוניינים
להתמקצע בתחומי המחול השונים ,ולקבל את התנופה והקידום המקסימלי למיצוי יכולתם
בתחום ,בליווי צוות מקצועי ומיומן .שילוב של מספר סגנונות הריקוד מעשיר את הרקדן,
מגוון ,מכניס עניין והנאה ומעניק את הבסיס הטכני הרחב והמקצועי ביותר .המסלול המקצועי
המלא הכולל  6שיעורים שבועיים (נתון לבחירה).
בימי שני -היפהופ עם דניאל וג'אז לירי עם אדווה
בימי רביעי -בלט קלאסי עם שירי ומחול מודרני עם חני
בימי חמישי -קלאסי+פוינט עם מיכאל וקומפוזיציה ויצירה עם חני
#כיתות ז ומעלה ,מסלול מקצועי מלא  +להקות מצוינות (פירוט בקובץ נפרד).

שימו לב -שיעור הקלאסי +פוינט עם מיכאל בימי חמישי הינו שיעור בטכניקה מתקדמת ,אשר
פתוח לכל תלמידות הקלאסי המעוניינות להתקדם ,להתחזק ולהשתפר מבחינה טכנית ,גם
אם הן אינן עולות על פוינט (את החלק של הפוינט ניתן לבצע גם ללא נעלי פוינט).

רכישת נעלי פוינט לתלמידות ותיקות וחדשות-
תתבצע באופן עצמאי ובהתאמה אישית בחנות "פרימה דאנס" בבת חפר (רחוב דוכיפת .)13
יש להתקשר לחנות טרם ההגעה ולציין שמגיעים לרכישת נעלי פוינט בכדי לתאם פגישה
אישית עם הצוות המתאים לכך( .טלפון בחנות -שי .)0508503579 -התלמידות יגיעו
לשיעור הראשון עם נעלי הפוינט מבלי לתפור את השרוכים עדיין ,לאישור המורה ,ורק לאחר
מכן יתפרו את השרוכים לקראת השיעור השני.

ולסיום ,מאחר והקורונה עדיין כאן ,בכדי לקיים את הרישום בצורה מסודרת ,אנא עדכנו
אותי מבעוד מועד במסלול הלימודים הנבחר ,מלאו את טופס הרישום המצורף ושריינו
את מקומכם בקבוצות.
אני פה לכל שאלה ,ייעוץ ,הכוונה בבחירת מסלול -צרו עימי קשר 
המשך חופשה בריאה ,רגועה ובטוחה לכולם -שלכם אדווה.

