
Divattánc Bajnokságot rendezrrek. Show
- csoportos Show - Disco - Lisció -
Argentin Tangó - Electric Boogie
Break.
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Szabó * . György J" úncszewező
munkatársakat és segítőket keres,
önkéntes alapon. Bárki jelentkezhet aki
szeretné, hogy a hazai kortárs
táncművész.et * üryei+ jobban
menienekÉrdeklcídni 

- 
lehet:'Szabó

Gyöig:rnél a Petőfi Csarnokban a |22
44 34-es sámon.

A $Kreatív o Mozgás c stúdió
gondnok-takarítót keres. Bp. xltr.
Csanády 19. Tel: 1 494 393.

Angelus lván ambiciózus adminisztrátor
- asszisztenst keres a Kreatív Mozgfs
stúdió' a Budapest Tánciskola és az Uj
Elcíadóművészeti Alapítvány ügyeinek
ntézé#bez, s, Angot o nyelv + és
szövegszerkesztő ísmerete szükséges.
Tel: I 494 393.

L5_26 éves kezdő és haladó táncosoknak
felvételt hirdetett a veptemberben
induló modern mrÍfajú hivatásos
tágcosokat U képző U BUDAPEST
TANCISKOLA. A foglalkozások a
d,élutáni órákban leszrrek
Yezető:, Angelus lván.Pótfelvételi: 91
szeptember 14-l5én.
Felvételi vizsgamcgbeszélés 14én 13
órakor a Kreatív Mozgás stúdióban
XII[Csanády 19. TeI | 494 393.

Szeptember ?j74n 18 órakor a Bólyaí
Elektronikai Szakközepiskbla
tornatermében ( )ÜII. Yárci űt 2|. -
ftzsa Gy. úti metrómegálló )
lesz a Budapest Tánciskola műsoros
évnyitója.
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Tánctanfolyam* =",:-- Y ^o**
szeptembertől: l

'' Modern tiínc minden hétfő este 7-től
20.3O-ig.
Vezeti: Zát<ány Magdolna

O

Klasszíkus balett és akrobatika
tanfo|yam.Felvóteli öt éves kortót.Vezeti:
Zákány Magdotna

o
Iazz.és modcrn tánctanfolyam serdüIő
kortó|. Mesterek: Jeszcnszliy Endre ós
Zákány Magdolna.
Beiratkozás: l 99 l.augusztus 28.29-3o-án
|4-tő| 18 óráig az iskolában:
V.ker.Budapest Semmelweis u. 4.
Balettiskola. 

*"_,
S?upel Táncstúd|ó: jazz tálc, modern
tánc, balett, rock and ioll tánctanfolyam.

; társastiínc tanfolyam, divaítánc
tanfolyam indul. Jele.ntkezés szeptember
7-én szombaton délelőtt lo órákor; A
foglalkoások szombaton és vasárnap
9-13 óráig tartanak. A jelentkezők
korosztály szerinti csoportokban
táncolnak: 5 éves kortól 28 évés koriq -
gyermek és felnőtt tanfolyamokon. Áz
oktatás új amerikai stílusban történik,
cé|zott versenytematikával. Jelentkezés a
Petőfi Csarnok informácwjáthn és az
első órán.
A tanfolyam időtartama: három hónap
(28 őra).
Tandíj: 8oo Ft/hó
oktatók LÁs?]ő Attila, Fásv lldikó' Gál
Péter táncpedapósusok
Bcjvebb inforíríció Szabó GyörsY
elnöktől (|42 43 27).
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Kondíció - táncóra minden naD aKreatív Mozgás stúdióban. xm. csaireoi
19. Tet: | {94 393.
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