INFORMACIÓ “IV CAMPUS ALCOI DANSA”

EL “IV Campus Alcoi Dansa”, se celebrarà de l'1 al 12 de juliol, de dilluns a divendres, en horari de
9 a 14’30 h.
S'oferta per a tots els alumnes a partir de 4 anys, i s'organitzarà en quatre grups diferenciats per a
establir els diferents nivells, en els que podran trobar per als més peques (de 4, 6 i 6 anys) taller de
maquillatge, de teatre, de dansa expressiva, d'estirades, manualitats relacionades amb la dansa, i a
partir de 7 anys d'ara en avant dansa clàssica, dansa contemporània, flamenc, dansa estilitzada o
escola bolera.
El curs serà molt complet per als alumnes que en ell participen, es dedicaran 5h de treball diari,
començant amb les classes d'entrenament, prosseguint amb les classes de les especialitats oferides,
tot açò amb l'objectiu de dotar els alumnes d'una major preparació, perfeccionament de la tècnica i
qualitat en la interpretació de la dansa, comptant amb professionals per a impartir este campus. I per
als més peques diversió i treball molt vinculat a les arts escèniques.
També tindrem moments de diversió i convivència, que més avant detallarem.
Pròximament vos comunicarem els que formaran el cos docent que farà front a este esdeveniment.
Els dies per a les preinscripcions seran del 27 de maig fins al 7 de juny, en esta preinscripció s'haurà
d'abonar el 50% del total de la matrícula per a poder reservar la plaça, l'altre 50% s'abonarà abans del
28 de juny. Ambdós pagaments s'han de realitzar a través de transferència a la Cte de l'AMPA del
Conservatori de Dansa ES52 2100 2765 1702 0028 6032.
La matrícula del campus per als alumnes d'este Conservatori és de 149 € les dos setmanes, si es
matriculen dos membres de la mateixa família (Germans), o són família nombrosa el preu d'ambdós
matrícules seria de 253 € les dos setmanes (15% menys).
Per als alumnes que no cursen els seus estudis en este Conservatori, la matrícula del campus serà de
169 € dos setmanes, si es matriculen dos membres de la mateixa família (Germans), o són família
nombrosa el preu d'ambdós matrícules seria de 287 € les dos setmanes (15 % menys aplicat).
En el cas de no cobrir les places necessàries el campus no es podrà realitzar, amb la qual cosa es
reembossaria l'import entregat.

