
DESPORTO Dança - Sul

Fim: junho de 2016 Aulas de Dança Social (DanceProject)

Inscrições abertas para as aulas de DanceProject Social, uma vertente da dança desportiva
para quem quer aprender a dançar enquanto se diverte, após um longo dia de trabalho.
Começando no nível mais básico onde aprendem as noções básicas de postura, sensibilidade
ao ritmo m sicalidade e também como f nciona o corpo q ando em contacto com a música

Programa

ao ritmo, musicalidade e também como funciona o corpo quando em contacto com a música.
É excelente para pessoas que procuram um momento lúdico enquanto fazem exercício e é
normalmente dançada a par!
Por isso, percam a vergonha e venham experimentar uma aula de dança!

As aulas são ministradas pelo Prof. Pedro Borralho, com o respetivo curriculum:
- 11 vezes campeão de dança desportiva (mais conhecida como dança de salão);
- 2006/07 Coreógrafo/Bailarino do programa 'Dança Comigo‘ RTP1 na 1ª e 2ª edições- 2006/07, Coreógrafo/Bailarino do programa Dança Comigo , RTP1, na 1 e 2 edições
onde ganhou a 1ª ao lado de Daniela Ruah;
- 2010, Coreógrafo do programa 'Achas Que Sabes Dançar‘, SIC, onde coreografou o
vencedor do programa;
- 2013/14, Coreógrafo/Bailarino do programa 'Dança Com As Estrelas‘, TVI, onde foi
às meias-finais ao lado de Rita Pereira e Sílvia Rizzo;
- 2015, Coreógrafo do Programa 'Achas Que Sabes Dançar‘, SIC;
- Professor da Escola DanceProject onde conta com alguns Campeões Nacionais da 
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modalidade.

Segundas e sextas-feiras das 19h00 às 20h00.
Local das aulas: Clube Millennium bcp - Calçada Palma de Baixo, n.º 6-A, Lisboa.

Custos Mensalidade: € 35 / Mês / Sócio.
Débito mensal até junho de 2016. Não são permitidas desistências.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.Diversos Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Não é obrigatório inscrever-se um casal, mas seria conveniente que assim fosse.
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Dança - Sul FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000030856

