
Nous cursos DE SWING- inici: febrer

Més informació: EL TEMPLE DEL SWING. Moles, 32, local. 08002 - Barcelona.
Tel. 93.125.25.82 - 692.67.35.35. E-mail: info@swingbarcelona.com

Horari atenció telefònica: 10-14h / 16-18h. Horari atenció a l’escola: Matins tancat. Tardes en horari de classe

En aquests cursos us ensenyarem moviments
de swing diversos ballats individualment. Ajuda
a millorar el ritme, la coordinació, l’agilitat, la
fluidesa de moviments i el nivell de ball en
parella si estàs aprenent Lindy.

OPCIÓ 1 Dies:
Preu:

-

h.

60€.

Dies:

Preu: 60€.

Horari:

OPCIÓ 2 - Horari:

Dijous de 20 a 21h. 15,

22 de febrer, 1, 8, 15 i 22 de març. Curs 6

Divendres de 19 a 20h.

16, 23 de febrer, 2, 9, 16 i 23 de març. Curs 6h.

INSCRIPCIÓ: Enviar un e-mail a info@swingbarcelona.com indicant-nos el
curs que t’interessa i les teves dades (nom i cognoms, telèfon de contacte i
data de naixement). Si t’apuntes en parella envia’ns també les seves dades.

SWING SOLO

El Lindy Hop és un ball en parella dinàmic i ple
de vitalitat que enganxa a tothom que el
practica. Aquest curs està pensat per als qui no
teniu cap coneixement de Lindy Hop i voleu
començar a aprendre’n els secrets. Aquests
cursos seràn impartits per un sol professor

OPCIÓ 1 Horari: Dies:

Preu:

Horari:

Horari:

- Dijous de 19 a 20h.
15, 22 de febrer, 1, 8, 15 i 22 de març. Curs
6h. 50€ per persona si t’apuntes en
parella (noi/noia) i 70€ si t’apuntes sense
parella

Dijous de 19.30 a 21h.

divendres de 19 a 20h.

OPCIO 2 -
Dies: 15, 22 de febrer, 1, 8, 15 i 22 de març.
Curs 9h. Preu:

OPCIÓ 3 Dies:

Preu:

60€ per persona si t’apuntes en
parella (noi/noia) i 80€ si tapuntes sense
parella

-

16, 23 de febrer, 2, 9, 16 i 23 de març. Curs 6h.

50€ per persona si t’apuntes en parella

(noi/noia) i 70€ si t’apuntes sense parella.

LINDY HOP


