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Discofox

to najpopularniejszy i najbardziej
potańcówkę
uniwersalny
w rytmietaniec
discofoxa
,
w parze, który możektóra
być ota

Niedziela 16 lutego

Początek o

godz. 18.00

.

Bilety w sprzedaży od wtorku 28 stycznia 2020
. r

Bilety w cenie

20,00 zł

(z VAT)

– do nabycia w Punkcieod
Informa
pon

Organizatorami wydarzenia są Zamek Piastowski w Raciborzu oraz Studio Tańca i Ruchu EFECT.

Discofox

może być tańczony praktycznie do każdej muzyki, zarówno do znanych przebo

W bardzo ciekawej odmianie rosyjskiej doskonale rozwija umiejętności taneczne, koordynację i przede

Taniec Discofox popularny jest w Polsce od wielu lat. Można spotkać się również z nazwami typu „dwa
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Lucyna Kurzydem

to założycielka Studia Tańca i Ruchu Efect, które powstało w 2011 roku. Pasjo

Do zobaczenia na parkiecie!

Zapraszamy na warsztaty "DISCOFOX ".
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Nie potrafisz tańczyć, a wkrótce wybierasz się na zabawę karnawałową, studniówkę czy wesele???!!!

To właśnie warsztaty dla Ciebie!!!

Atutem tych warsztatów w
jest
mega
nauka
ciekawej
tańca discofox
odmianie rosyjskiej.
Lubomia ul. Mickiewicza 6.
I termin - sobota 18.01.2020r.
I blok - godz. 15:00-16:00 – discofox od zera. Lekcja dla początkujących.
Koszt. 20 zł/os.
II blok - godz. 16:00-18:00 – figury, kombinacje taneczne, prowadzenie.
Koszt 40 zł/os.
II termin - sobota 25.01.2020r.
I blok - godz. 15:00-16:00 – discofox od zera. Lekcja dla początkujących.
Koszt. 20 zł/os.
II blok - godz. 16:00-18:00 – figury, kombinacje taneczne, prowadzenie.
Koszt 40 zł/os.
Zapisy: 669 00 30 40.

Kurs ten przeznaczony jest dla par, które pragną przygotować się do okresu karnawałowego i zabawy st

Warsztaty dedykowany są także dla maturzystów, na których poznacie najbardziej użytkowy taniec jakim
Przygotujemy Was profesjonalnie i ekspresowo!!!

Dlaczego właśnie te warsztaty?
Ponieważ discofox to taniec dla każdego, a jednego dnia, bezstresowo i w miłej atmosferze możesz poz

Warsztaty adresowane są zarówno dla par jak i solistów.
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___________________________________________________________________________________

Rozpoczynamy coś fajnego, coś nowego, po prostu mega fajnego, nowego discofoxa
:)

Taneczne wyjazdy do Krakowa
:)
Taneczna integracja!!!

Dla kogo ten wyjazd? Jeżeli uczęszczasz na wiele kursów/warsztatów/eventów, masz mnóstwo filmików
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Zapisz się i zabierz znajomych, niezależnie w której szkole się uczysz!
Nauczymy, uzupełnimy wiadomości, rozwiejemy wszelkie wątpliwości i wyćwiczymy tak żeby zostało na

Planowany wyjazd: 8 grudnia 2019r.
Trasa: Racibórz/Kraków
tel. 669 00 30 40
Wkrótce będzie więcej szczegółów.

___________________________________________________________________________________

Zapraszamy WARSZTATY TANECZNE DISCOFOX
:)

Zapraszamy na KURS TAŃCA "Discofox"
Lubomia - piątek godz. 20:00.
ul. Mickiewicza 6.
Zapisy: 669 00 30 40.

5 / 11

aktualności

Kurs ten przeznaczony Jeżeli
jest dlanie
par,
czujesz
które pragną
się zbytprzygotować
pewnie na parkiecie,
się do zabawy
chceszsylwestrowej,
to zmienić i okresu
zaskoczyć
karn
Na kursie nauczycie się podstawowych kroków i figur tanecznych, prowadzenia i podążania w parze, p

Interesuje Cię nauka tańca
Zatem
w Raciborzu
zapraszamy
lub do
w Lubomi?
naszego Wybierasz
Studia Tańca
się ina
Ruchu
zabawę
EFECT.
weselną, sylwestrową

Zapisy:
tel. 669 00 30 40.
Studio Tańca i Ruchu EFECT Lucyna Kurzydem

Racibórz ul. Żółkiewskiego 22

Lubomia ul. Mickiewicza 6
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www.facebook.com/StudioTancaiRuchuEfect

____________________________________________________________________________
_________________________

LATINO SOLO/DANCE
. LINE od podstaw w Raciborzu

Zapraszamy wszystkie Panie, niezależnie od wieku, kondycji i umiejętności, na nową edycję zajęć LATIN

Zajęcia z latino solo skierowane są dla Pań w każdym wieku, które chcą aktywnie spędzić swój wolny c

Podczas zajęć kursantki uczą się nie tylko kroków i poprawnej techniki tańca, ale także gracji w ruchu, u
Uczymy tańczyć z pasją!!!
Stawiamy głównie na świetną zabawę oraz aktywny relaks.

___________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
__________________________

KURSY TAŃCA

Racibórz/Lubomia

____________________________________________________________________________
__________________________

Uczymy Tańczyć z PASJĄ!!!

Oferujemy:
- kursy tańca użytkowego, towarzyskiego, dla par narzeczeńskich
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- warsztaty taneczne

- Latino solo/Dance Line dla Pań,

- lekcje indywidualne

- Pierwszy Taniec Weselny

- przygotowanie choreografii

- pomoc w wyborze tańca i muzyki

- cierpliwe i profesjonalne podejście instruktorów,

- proste do zapamiętania, choć efektywne choreografie,

- kameralną i przyjazną atmosferę.
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KURSA TAŃCA dla początkujących w Raciborzu
- 02.10.2018r. wtorek godz. 20:00 – 21:00.

ul. Żółkiewskiego 22.

KURSA TAŃCA, grupa kontynuująca, w Raciborzu

- 02.10.2018r. wtorek godz. 21:00 – 22:00.

ul. Żółkiewskiego 22.

SYLWESTROWY KURS TAŃCA w Lubomi:
-19.10.2018r. piątek godz. 19:00 – 20:00.
Lubomia, ul. Mickiewicza 6.

Zapisy:
tel. 669 00 30 40.
Studio Tańca i Ruchu EFECT Lucyna Kurzydem

Racibórz ul. Żółkiewskiego 22

Lubomia ul. Mickiewicza 6
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Tel. 669 00 30 40
www.taniec-efect.pl

www.facebook.com/StudioTancaiRuchuEfect
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