
 

   

   דאנס אקדמי   - קורס קיץ 21-25/8/2021

 תלמידים והורים יקרים!

מורים מהמובילים בתעשיה!!!!!!! 81קורס 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  

  .רה עפ"י ההנחיות העדכניות של משרד הבריאותבמהלך הקיץ תוך כדי שמי, אנו נפעל ראשית .1

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

, מגבת הצורךפרי, סנדוויץ, בגדים להחלפה במידת מסכות ,  2בכל יום בבקבוק שתיה אישי עם שם, יש להביא : ציוד .3

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

 , גרביון לבן/ורוד ,שיער אסוף.  שחור: בגד גוף לשיעורי מודרני .סטודיו למי שאין(ה

ויקבלו תקנון לחתימה שאותו  הלוח בכניסה ביום הראשון של הקורס המעוניינים באודישנים יירשמו את עצמם על .4

 . בצירוף צילום של תעודת זהות ביום האודישן תביאו

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

  .ולהתפתח והכי חשוב להנותולפרגן , לשמוע להנחיות והוראות צוות הקורס 

  אין לאכול באולמות הפעילות!! אלא רק בלובי או בחוץ על הדשא, ספסלים וכו.. .6

 . 15:00-16:30בשעה  25/8יתקיימו ביום חמישי  11-13גילאי  STAMINA+ ג'וניור אודישנים לקבוצת מיניסיס  .7

.  17:00-19:00בשעה  25/8יתקיימו ביום חמישי  KARMAאודישנים לקבוצת ג'נסיס + מגה ורסיטי + וארסיטי  .8

 13:45תלמידים אשר לא משתתפים באודישנים יסיימו בשעה 

 הנחה.  10%-תלמידים אשר יירשמו גם למכינת מצויינות יהיו זכאים ל .9

 

   2202אוגוסט  25-21"דאנס אקדמי"  -קורס קיץ 

    

 21/8 ראשון

 תיכון חט/תיכון יסודי  

 בר בנימין אופל הרטי תומר ברקו 9:30-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 אופל הרטי תומר ברקו בר בנימין 11:00-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 תומר ברקו בר בנימין אופל הרטי 12:30-13:45

 הפסקת צהריים 13:45-14:30

  וין ג'ו בייטס   14:00-15:15

  וין ג'ו בייטס   15:15-16:30

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 22/8שני 

 תיכון חט/תיכון יסודי  

 איתי פרי שון בסעד יובל למאי  9:30-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 שון בסעד יובל למאי איתי פרי 11:00-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 איתי פרי שון בסעד 12:30-13:45
סדנת  -יובל למאי

 עקבים

 הפסקת צהריים 13:45-14:30

14:00-15:15   
           נועה עוז סתר+ 

 רינת ארוניס 
 

15:15-16:30    
                 נועה עוז סתר+ 
 רינת ארוניס  

 
 
 

   

    

    

    

 8/23שלישי 

 תיכון חט/תיכון יסודי  

 מרכוס מור שקד כהן נוי מישון 9:30-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 שקד כהן נוי מישון מרכוס מור 11:00-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 נוי מישון  מרכוס מור  כהןשקד  12:30-13:45

 הפסקת צהריים 13:45-14:30

15:00-16:30 
 

 עוז מורג  –מיוזיקלס  



 

   

 

 24/8רביעי 

 תיכון חט/תיכון יסודי  

 רינת ארוניס נעמה חיים ירדן יעקב 9:30-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 נעמה חיים ירדן יעקב רינת ארוניס 11:00-12:15

 הפסקה 12:15-12:30

 ירדן יעקב רינת ארוניס נעמה חיים 12:30-13:45

 הפסקת צהריים 13:45-14:30

  מירי רובינוב   14:00-15:15

 מירי רובינוב     15:15-16:30

 
 
 
 

 

 
  

 8/25חמישי 

 תיכון חט/תיכון יסודי  

 היפ הופ הילה אסרף 9:30-10:45
 סדנת אודישנים 

 נופר חסן 
 אלמוג דוד

 הפסקה 10:45-11:00

 היפ הופ הילה אסרף אלמוג דוד 11:00-12:15
 סדנת אודישנים 

 נופר חסן 

 הפסקה 12:15-12:30

12:30-13:45 
 סדנת אודישנים 

נופר חסן   
 היפ הופ הילה אסרף   אלמוג דוד 

 הפסקת צהריים 13:45-14:00

 הכנות לקראת האודישנים  14:00-15:00

15:00-16:30 
+ אודישנים מיניסיס

 ג'וניור סטאמינה
  

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

 

 בהצלחה לכולם, 

 כלנית, יעלי יותם וצוות המורים 


