
tragantDansa

cursos dansa

[educació i creació en moviment]

primavera 2017

abril / maig / juny
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www.tragantdansa.com
info@tragantdansa.com

tragantDansa

c/reig i bonet 23 bx (gràcia) 

08024 Barcelona  M  L4 joanic

93 539 89 49 - 666 28 57 15

CURSOS PROFESSOR/A HORARIDIES PREUS trim

INSCRIPCIONS   Escriure o trucar per assegurar plaça. Inscripcions per ordre de pagament. No es fan reserves. No es fan devolucions una vegada fet el pagament.
 Matrícula pels cursos regulars: 20€ 
 Els alumnes matriculats gaudiran de dtes en tots els cursos intensius i classes soltes + dtes en teràpies individuals + dtes en alguns teatres.
 Paquet 10 classes (vàlid durant 2 trimestres): 150€  (classes 2h), 130€ (classes 1h30).
 Classes soltes 2h: 16€ sense matrícula i 14€ amb matrícula / Classes soltes 1h30: 14€  sense matrícula i 12€ amb matrícula

CONTACTAR a:  info@tragantdansa.com /  m. 666285715 / tel. tragantBarcelona 93 5398948 / tel. tragantCamp 973056067

iniciació a la dansa contemporània

moviment contemplatiu

iniciació a la dansa contemporània

9:30 - 11h

9:30 - 11h

9:30 - 11h

CURSOS REGULARS / MATÍ:  18 abril - 30 juny  (excepte 1 maig i 23 juny vespre)

CURSOS INTENSIUS:  abril - maig - juny

CURSOS REGULARS / TARDA - VESPRE:  18 abril - 30 juny  (excepte 1 maig i 23 juny vespre)

inici: dia 14,  11h
�: dia 16, 17h

inici: dia 29,  11h
�: dia 1, 18h

inici: dissabte 10:30h
�: diumenge 19h
inici: dissabte 11h
�: diumenge 18h

dissabte: 10-14h i 15:30-17:30h
diumenge: 10 - 14h

19 - 21h

20 - 21:30h

20 - 21:30h

17:15 - 18:45h

18 - 20h

18 - 20holga tragant

olga tragant

sol vázquez

helena pellisé

helena pellisé

dansa contemporània
nivell intermedi

dansa contemporània
nivell intermedi
dansa contemporània*
nivell avançat
moviment creatiu
introducció

dansa i natura* 
els elements de l’entorn

joc i moviment en familia*

mètode feldenkrais*
autoconsciència a través del moviment

laboratori per a una nova creacio*

la respiració*
plenitud de moviment

dansa - teatre*
movent-me amb els meus personatges

entrenament dinàmic
basat en Body Weather

* 10% dte pels alumnes matriculats, socis APdC i APCC

dansa butoh

divendres

dimarts

dijous

dilluns i dimecres

dilluns i dimecres

dilluns i dimecres

14, 15 i 16 ABRIL 
Setmana Santa a tragantCamp

29 i 30 ABRIL + 1 MAIG
 a tragantCamp

20 i 21 MAIG
 a tragantCamp

3 i 4 JUNY
 a tragantCamp

13 i 14 MAIG
 a tragantBarcelona

(trimestre) 120 €

(trimestre) 95 €

(trimestre) 95 €

(trimestre) 120 €

(trimestre) 100 €

(trimestre) 110 €

mireu web

(2 dies)  230 €
(1 dia)  120 €

     (2 dies)  180 €
     (1 dia)  100 €

     (2 dies)  180 €
     (1 dia)  100 €

     (2 dies)  180 €
     (1 dia)  100 €

9:30 - 11:30h

dimarts i dijous

dijous

divendres
excepte dia 26 maig

divendres
excepte dia 26 maig

cristina martí

olga tragant

simona quartucci

olga tragant

lali ayguadé

200 €(inclou: classes, 
allotjament i àpats)

240 €(inclou: classes, 
allotjament i àpats)

150 €(inclou: classes, 
allotjament i àpats)

70 €

ursa sekirnik  (dll)
olga tragant  (dx)

marlene jobstl
rosana barra

bebeto cidra

èlia genís

bebeto cidra


