
 

   

 דאנס אקדמי   - קורס קיץ 15-19/2021

 תלמידים והורים יקרים!

מורים מהמובילים בתעשיה!!!!!!! 20קורס קיץ ייחודי ובלעדי עם אנו שמחים לפתוח את קורס הקיץ השנתי של דאנס אקדמי.   

צוות המורים. של אנו מבקשים להקפיד על ההנחיות על מנת שנוכל לשמור על בריאותם ובטחונם של התלמידים ו  

פני ול יש לחטא את הידיים בזמן ההגעה לסטודיו-לרשותכם מתקני אלכוג'ל רבים הפרוסים בכל מתחמי הפעילות  .1

  כניסה לכל שיעור, יש להקפיד על שמירת מרחק על פי הנהלים וההנחיות.

 תלמיד אשר חש ברע מכל סיבה שהיא, מתבקש לא להגיע  וליידע את המזכירות .  .2

, מגבת פרי, סנדוויץ, בגדים להחלפה במידת הצורךמסכות ,  2בכל יום בבקבוק שתיה אישי עם שם, הביא יש ל: ציוד .3

)יש לרכוש מגינים בסטודיו  נעלי ספורט נוחות, מגיני ברכיים : בגדים נוחים, שיער אסוף,היפ הופשיעורי ל. אישית 

 , גרביון לבן/ורוד ,שיער אסוף. לצעירות ושחור לבוגרות  או שחור ורוד: בגד גוף לשיעורי מודרני .למי שאין(

 ביום הראשון של הקורס המעוניינים באודישנים יירשמו את עצמם על הלוח בכניסה.  .4

לכבד  -יש לנהוג בכבוד למקום, לשמור על הסדר והנקיון, על החברים . בבוקר 8:30הסטודיו יפתח בכל יום בשעה  .5

  .ולהתפתח והכי חשוב להנותות צוות הקורס ולפרגן , לשמוע להנחיות והורא

חלה חובה להיות עם מסכות בלובי אין לאכול באולמות הפעילות!! אלא רק בלובי או בחוץ על הדשא, ספסלים וכו.. .6

 ובחדרי ההלבשה . 

החטיבה יסיימו בשעה  :לתשומת לבכם שינויים בלו"ז כתוצאה מפיצול השיעור האחרון חטיבה בנפרד מהתיכון .7

 ) על חשבון הפסקת צהריים גדולה..(.  15:15והתיכון יסיימו בשעה  16:30

 . 15:30-17:00בשעה  19/8יתקיימו ביום חמישי  11-13אודישנים לקבוצת מיניסיס גילאי  .8

 .17:00-19:00בשעה  19/8אודישנים לקבוצת ג'נסיס/מגה ורסיטי  יתקיימו ביום חמישי 

   2020אוגוסט  19-15"דאנס אקדמי"  -קורס קיץ 

    

 15.8ראשון 

 תיכון חט/תיכון יסודי  

 בר בנימין שחר חג'יוב תומר ברקו 9:30-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 שחר חג'יוב תומר ברקו בר בנימין 11:00-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 תומר ברקו בר בנימין  שחר חג'יוב 12:30-13:45

 הפסקת צהריים 13:45-14:30

14:00-15:15    
סדנת דאנסהול עומרי 

 משה 

15:15-16:30  
סדנת דאנסהול עומרי 

 משה 
  

 

 

 

 



 

   

 16.8שני 

 תיכון חט/תיכון יסודי  

 רינת ארוניס  9:30-10:45
 הילה אסרף

 קומבינציית אודישנים
 רותם ברוך

 הפסקה 10:45-11:00

 רינת ארוניס רותם ברוך 11:00-12:15
 הילה אסרף

 אודישנים קומבינציית

 הפסקה 12:15-12:30

12:30-13:45 
 הילה אסרף

 קומבינציית אודישנים
 רינת ארוניס רותם ברוך

 הפסקת צהריים 13:45-14:00

 סדנה עוז מורג   14:00-15:15

  סדנה עוז מורג  15:15-16:30

    

 871.שלישי 

 תיכון חט/תיכון יסודי  

 סימור דניאל נועה עוז סתר יסמין גנדיס  9:30-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 סימור דניאל 11:00-12:15
 נעמה חיים 

 קומבינציית אודישנים
 נועה עוז סתר

 הפסקה 12:15-12:30

 סימור דניאל  נועה עוז סתר 12:30-13:45
 נעמה חיים 

 קומבינציית אודישנים
 14:00עד השעה 

 הפסקת צהריים 13:45-14:30

14:30-16:00 
 
 

בר בלט+  -אודישן להקות טכניקה/ שיעור טכניקה
 הצגת קומבינציות. 

תלמידים שלא עושים אודישנים ללהקות מסיימים 
 13:45ביום זה בשעה 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 881.רביעי 

 תיכון חט/תיכון יסודי  

 רום סחר יגאל משינסקי יובל למאי  9:30-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 יגאל משינסקי יובל למאי פיוז'ן מודרני -רום סחר 11:00-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 יובל למאי רום סחר  יגאל משינסקי 12:30-13:45

 הפסקת צהריים 13:45-14:30

 טל קרת  –סדנת מודרני  חטיבה    14:00-15:15

 טל קרת –סדנת מודרני תיכון    15:15-16:30

    

 819.חמישי 

 תיכון חט/תיכון יסודי  

 היפ הופ שון  9:30-10:45
 

  היפ הופ שי מזרחי
 דנית בוקסבאום

 הפסקה 10:45-11:00

 היפ הופ שי מזרחי היפ הופ שון דנית בוקסבאום 11:00-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

12:30-13:45 
 היפ הופ שי מזרחי

 סדנת ווג מאיה חסין  דנית בוקסבאום 

 הפסקת צהריים 13:45-14:00

14:00-15:00 
סדנת אוישנים למיניסיס 

 נעמה חיים 

14:00-15:15 
  ווג מאיה חסין סדנת 

  חטיבה/תיכון

14:00-15:15 
סדנת היפ הופ שון 

  תיכון

15:30-17:00 
+ אודישנים מיניסיס
 ג'וניור סטאמינה

  

 + וארסיטי קארמהDNAאודישנים ג'נסיס+ מגה וארסיטי  17:00-19:00

 

 בהצלחה לכולם, 

 וצוות המורים יותם  יעליכלנית, 


