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Kids | dos 6 aos 9 anos
Teens | dos 10 aos 16 anos
Adultos | a partir do 17 anos
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Sente o ritmo e expressa-te através da dança!
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O gosto pela dança e pelo ritmo encontra
na variedade e abordagem de estilos o seu
ponto mais criativo. A exploração dos passos e
movimentos do Jazz, Dança Contemporânea e
Urban Dance.
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Muita energia através de musicalidades e
linguagens corporais diversas, procurando o bem
estar e forma física, assim como o aumento das
capacidades de coordenação e expressão.
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Vouzela!
» no Cineteatro João Ribeiro

R. Dr. Guilherme Coutinho 3670-235 Vouzela

Made in J - Academia de Artes da Jobra
Centro Cultural da Branca | Apartado 2
3854-908 Branca Alb.

t. 234 541 300 | comunicacao@jobra.pt

Até 30 de novembro
oferecemos 50% do
valor de inscrição!
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