
 

 קורס קיץ שבוע 16-20 באוגוסט 

 

  ביה"ס למחול דאנס אקדמי ממוקם במבנה אולם מופעים "בית סירני" בקיבוץ גבעת ברנר. בית הספר הוקם בשנת 2012 וצבר שם והצלחה בכל

  תחומי המחול, הן בתחום הבלט והמודרני והן בתחום ההיפ הופ. בשנים  2016-2020 זכינו בכל התחרויות שהשתתפנו בהן במקומות הראשונים.

  קורס הקיץ מאגד מורים רבים מהשורה הראשונה בארץ וחושף את תלמידנו לסגנונות הוראה ולחומרים שונים ומגוונים בתחום ההיפ הופ והמודרני.

  למי מיועד הקורס? קורס הקיץ מיועד לתלמידים המעוניינים להתמקצע בתחום המחול, ומהווה נסיון ואפשרות להשתלב במסגרת אותה אנו

 מציעים - כבר בקיץ. הקורס יכלול התנסות עם חומרים שיעלו בתחרויות, שיעורי להקות עם מורים מהסטודיו, מורים מובילים בתחומם בארץ, שיבוץ תלמידים

  חדשים במסלולי הלהקות ובחינת פוטנציאל ואודישנים למסלולים התחרותיים.

 אודישנים למגה קרו - ג'נסיס ולמגה וורסיטי ( וורסיטי גילאי 13-15) יתקיימו ביום ה' 20.8.20 החל מהשעה 16:00-17:30  (תלמידי הטכניקה יסיימו יום זה בשעה

.(14:30 

 אודישנים לקבוצת הג'וניור – מיניסיס (גילאי 8-12) יתקיימו ביום ה' 20.8.20 החל מהשעה 14:30-15:45

אודישנים ללהקות טכניקה מודרני ובלט- יתקיימו ביום צפייה ושיבוץ - יום ג'  18.8.20. יום זה יסתיים בשעה 16:30.( תלמידי היפ הופ יסיימו ביום זה בשעה 14:30
.( 

 אודישנים לקבוצות מצויינות טכניקה יתקיימו במכינת מצויינות טכניקה המבוססת על טהרת הבלט הקלאסי, חיזוק, אקרודאנס ורפרטואר. המכינה תתקיים בין

  התאריכים 23-27 באוגוסט ומיועדת לתלמידים שמתמקצעים בבלט, אקרובטיקה ורפרטואר מודרני.
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 ציוד מומלץ:

 .לשיעורי טכניקה: יש להצטייד בגרביון מפוצל בהיר לבן או ורוד בייבי, בגד גוף שחור, גרביים, שיער אסוף בגולגול

  .לשיעורי היפ הופ: יש להצטייד בבגדים נוחים, נעלי ספורט, בירכיות שיער אסוף בקוקו

  על התלמידים להצטייד בכל יום בבקבוק שתייה אישי, פרי, סנדוויץ, בגדים להחלפה, מגבת.

 

 

  :בקורס תתבצע חלוקה ל-3 קבוצות גיל

 גילאי יסודי – מסיימי כיתות ג-ה-  מקבלים 3 שיעורים כפולים. שעות פעילות : 9:30-13:45

 קבוצת חטיבה - מסיימי כיתות ו-ז- מקבלים 4  שיעורים כפולים (בין שעה ורבע/וחצי כל שיעור) של צוות מורים מקצועי. שעות פעילות : 9:30-15:45

 .(בקבוצת חטיבה יש אפשרות לבחור בטכניקה/ היפ הופ/ לשלב)

 קבוצת תיכון - מסיימי – ח-יב - מקבלים 4  שיעורים כפולים (בין שעה ורבע/וחצי כל שיעור) של צוות מורים מקצועי. שעות פעילות : 9:30-15:45

 .(בקבוצת תיכון יש אפשרות לבחור בטכניקה/ היפ הופ/ לשלב)

 הסטודיו ייפתח בכל יום בשעה 8:30.✔
 יש להגיע עד השעה 9:00✔
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  לנוחיותכם מקרר, מיקרוגל, מרכולית במרחק הליכה של 2 דקות.✔
  יתכנו שינויים בשעות הסיום בימי האודישנים✔

 

 

 
 עלויות והרשמה

 מחיר כולל לרקדן  גילאי חטיבה תיכון לשבוע אחד 1500 ₪ (כולל דמי הרשמה),

  מחיר כולל לרקדן גילאי יסודי לשבוע אחד 1300 ש"ח (כולל דמי הרשמה)

  לתלמידי הקורס האודישנים ללהקות הטכניקה, למגה קרו, THE HIVE,ולג'וניור ולוורסיטי ללא עלות.

 (רישום ליום אחד בלבד 380 ש"ח, ליומיים בלבד 780 ₪, לשלושה ימים בלבד 1150 ₪ (על בסיס מקום פנוי 

   יש למלא טופס רישום מקוון לקורס הקיץ באתר של דאנס אקדמי.

   מערכת השעות של הקורס תשלח לאחר הרישום.

 תלמידים אשר נרשמים לקורס הקיץ וגם לקורס מצויינות טכניקה (23-27/8) יקבלו הנחה של 10% מהעלות הכוללת .

 לדאנס אקדמי הזכות לערוך שינויים במערכת ובהרכב הקבוצות בהתאם לצרכים ולהרשמה.

 דמי ביטול

 טופס הרישום מחייב דמי ההרשמה על סך 200 ש"ח שלא יוחזרו במקרה של ביטול.
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  עד לתאריך 30 ביוני ניתן לבטל ולקבל החזר כספי (ללא החזר דמי הביטול).

  לאחר מועד זה לא תהיה אפשרות לקבל החזר כספי מכל סוג שהוא.

 

 לכל שאלה נוספת, נשמח לעמוד לשירותכם, כלנית, גפן ויעל
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