
12-13 לאפריל 2019 | קיסריה 

דייט במחול

יציאה מהסטודיו בהסעה מאורגנת    08:00

הגעה למרכז הימי שדות ים, חלוקת חדרים והתארגנות    09:00

ספיד דייטים 

דייט ראשון   10:00-11:15

דייט שני   11:30-12:45

ארוחת צהריים והפסקה   13:00-14:30

דייט שלישי   14:30-15:45

דייט רביעי   16:00-17:30

ארוחת ערב   18:00-18:30

מופע עבודות גמר אנימטו ארט - צוות מורים   18:30-20:00

דייט רומנטי - קומזיץ ופעילויות אומנותיות   20:00
לאור הירח סביב המדורה  
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הורים ותלמידים יקרים,
O.V Dance קיסריה - דייט במחול יוצא לדרך…

סופ״ש של מחול במרכז הימי שדות ים - קיסריה, המיועד לתלמידי מחול בגילאי 10-20.

מפגשי הכרויות בין הרקדן לאומנות המחול, הטבע ועולם היצירה שבתוכם. 
אין לנו ספק, כי השתתפות בסופ״ש של דייט במחול יהווה נקודת התחלה 

לרומן ארוך ומתמשך בין הרקדן, אומנות המחול והסטודיו.

״ספיד דייט״ - במשך הסופ״ש יחשפו הרקדנים לרפרטוארים שונים.

״דייט רומנטי״ - מפגשי מחול עם הטבע, סדנאות לאור הירח במדורה, 
סדנאות חול ומים, כאשר המחול והטבע מתחברים לגוף הרקדן. 

״בליינד דייט״ - כולנו נלמד להכיר את חברינו דרך יצירותיהם 
במופע ״תלמידים יוצרים״.

מטרת הפרויקט

בתכנית

ניתן לבטל עד 30 יום לפני האירוע ללא חיוב
ביטול של שבועיים לפני האירוע יחוייב בחצי ממחיר הכנס.

במקרה של ביטול שבוע לפני האירוע - לא יהיה החזר כספי.

תנאי תשלום וביטול

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

לינת לילה )בין 3 ל-4 רקדנים בחדר(

4 ארוחות 
ביום שישי - צהריים וערב 
ביום שבת - בוקר וצהריים

אולמות מקצועיים לפעילות האירוע
סדנאות ריקוד | סדנאות בטבע | השתתפות במופע

הסעות | ביטוח

המחיר הכולל: ₪875

עלות השתתפות בדייט במחול

ארוחת בוקר    07:00-07:30

דייט בים - סדנאות בחוף הים לתוך הגלים    07:30-10:30

התארגנות וחזרות  11:00-13:00

ארוחת צהריים   13:00-14:30

בליינד דייט - מופע תלמידים יוצרים   14:30-16:30

מחפשים את המטמון   17:00-18:00

פינוי חדרים וחזרה הביתה   18:00
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ניתן לשלם במזומן, בכרטיס אשראי או בשיקים לפקודת ״עמותת הכוריאוגרפים״
בכרטיס אשראי:

ב-2 תשלומים שווים ללא ריבית.
בשיקים:

שימו לב, מועד פירעון השיק האחרון חייב להיות עד 10 ימים לפני היציאה לכנס 
ולפקודת עמותת הכוריאוגרפים.

את השיקים ופירוט מספרי כרטיסי האשראי, כולל תוקף ושלוש ספרות בגב הכרטיס 
יש להעביר לסטודיו עד ה-28.03.19.
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