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STAGE JOVE
DE DANSA
BLNGU

Aquest estiu volem
que el comencis
ballant amb
nosaltres!!
El nostre Stage de dansa està
pensat per a nois i noies com tu!
Un Stage intensiu per no parar de
ballar.
Vine, aprendràs a ballar,
et divertiràs i faràs nous amics que
disfruten ballant com tu!
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L’Stage
en dades:

Aquest estiu comença’l ballant!

Som una escola amb
més de 30 anys de
trajectòria gaudint,
ensenyant i promovent
el ball.

HORARIS:
Classes de dilluns a
divendres de 9 a 14h

FAREM DOS GRUPS :
12 a 14 anys

Farem modern-jazz,
contemporani, hip-hop,
afrobeat, dinàmiques
de grup i divendres la
mostra setmanal

PREUS
1 setmana: 174€
2 setmanes: 338€
3 setmanes: 498€

CALENDARI
Setmana 1: 27 de juny al 1 de juliol
Setmana 2: 4 de juliol al 8 de juliol
Setmana 3: 11 de juliol al 15 juliol

14 a 16 anys

PROFESSORS:
Equip amb amplia
experiència i altament
qualificat.

Alumnes de Petits i Joves Bailongus:
10% de descompte.
Germans: 10% de descompte
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Objectius Pedagògics:
Conèixer el cos, treballar

Aprendre a reconèixer

Fomentar el sentit de

Reforçar l’autoestima i la

la coordinació, l’elasticitat,

i a expressar els

la responsabilitat, del

seguretat en un mateix.

la força, la musicalitat i

propis sentiments a

compromís i l’empatia a

altres elements de la

través del ball.

l’hora de relacionar-te amb

dansa a través

la resta de companys des

d’activitats i coreografies

del respecte.

pensades especialment
per a tu.
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Equip humà de l’Stage
Vanessa Lombart, directora de

Margaret Calderón, al capdavant

Bailongu, responsable del projecte

de l’equip de secretaria, atendrà

educatiu i de gestionar les tasques

als participants durant l’Stage i

docents i el desenvoupament de

s’ocuparà de resoldre qualsevol

l’activitat.

dubte que tingueu sobre el seu
funcionament i de la comunicació
de possibles incidències.

Tània Mesa, ballarina, professora i coreògrafa formada en
dansa contemporània, modern-jazz, comèdia musical i altres
disciplines de ball com ara els balls de saló, la bachata, la
salsa... Té una gran capacitat per connectar amb els alumnes
i crear un ambient de seguretat a les classes, propiciant així
que puguin expressar-se lliurement i puguin donar el millor
d’ells mateixos a través de la dansa.
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Comença l’estiu ballant a
l’Stage Jove de Dansa!
I emporta’t una
GORRA de regal!

Ptge. d’Utset 11-13 / 08013 Barcelona
Tel.: 932 471 602 I 680 455 807
bailongu@bailongu.com

Connecta amb nosaltres:

WhatsApp: 680 455 807

www.bailongu.com

