Od dubna 2014 bude v prostorách našeho fitka Rudných dolů 502, 254 01 Jílové u Prahy
probíhat kroužek stepu pro děti pořádaný Tanečním studiem Andrea (www. tsandrea.cz)
Kroužek bude 1x týdně a to v pondělí nebo ve středu v odpoledních hodinách, nejlépe od
16:00 hodin, ale vše se ještě upřesní, dle požadavků dětí. Kroužek bude od dubna do června,
to znamená 11 lekcí. 11 lekcí = 1.100,00 Kč/ dítě.
Kroužek je určen pro děti nejlépe od první do páté třídy, ale pokud bude zájem a sejde se
více pětiletých dětí, kroužek bude přizpůsoben, jejich dovednostem.
Kroužek bude otevřen, pokud se přihlásí minimálně 6 dětí a jeho kapacita je omezena
počtem 10 dětí.
Výuku povede zkušená pedagožka a choreografka Andrea Myslivečková, která od roku 2000
působí jako národní porotkyně v České taneční organizaci, její specializací jsou umělecké
disciplíny a párové tance. V roce 2005 se stala porotkyní uměleckých disciplín na
mezinárodních soutěžích. Její taneční studio je velice úspěšné! Přivážejí medaile nejen z
Mistrovství republiky ve stepu, ale i z Mistrovství světa! Mezi největší úspěchy posledních let
patří v roce 2012 1 zlatá (toto vystoupení můžete shlédnout na:
https://www.youtube.com/watch?v=F2nQ_arrStQ), 2 stříbrné a 1 bronzová medaile a z roku
2013 opět 1 zlatá dvě stříbrné a tři bronzové medaile z Mistrovství světa. Je tedy víc než jisté,
že vaše děti budou v těch nejlepších rukách.
Andrea si pro vás připravila DVĚ UKÁZKOVÉ LEKCE i se stepařským vystoupením mistryně
světa z roku 2012 v dětské kategorii. Na tyto hodiny jste srdečně a nezávazně zvány v
termínech:
pondělí 31.3.2014 od 16:00 hod
středa 2.4.2014 od 17:00 hod
Přijďte i s dětmi a podívejte se, co všechno se můžou naučit…:o))
Hezký den všem,
Zuzka a Markéta
Více zde: http://www.tsandrea.cz/historie-studia/
Více zde: http://www.tsandrea.cz/lektori/
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