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LINDY HOP
El Lindy Hop és el ball estrella dels balls swing en parella. És un ball dinàmic i ple de
vitalitat que enganxa a tothom que el practica. Els intensius de setembre están pensats
per a tots aquells que no teniu cap coneixement previ d'aquest ball i voleu començar a
aprendre’n els secrets.

10, 12, 17, 19 i 26 de setembre (7h). 19-20.30h (el 26 de setembre
l’horari será de 19.30 a 20.30h)

60 € per persona. 75 € si t’apuntes sense parella.

13, 18, 20, 25 i 27 de setembre (8h). 20-21.30h (el 27 de setembre
l’horari será de 20 a 22h). 65 € per persona. 80 € si t’apuntes sense parella.

Dies: Horari:

Preu:

Dies: Horari:

Preu:

SWING SOLO
En aquests tallers us ensenyarem moviments de swing que es ballen
individualment. No cal tenir coneixements de ball i és idoni tant per als qui no heu
ballat mai i voleu gaudir del swing sense parella, com per als qui esteu aprenent
Lindy i voleu millorar el vostre nivell de ball en parella. Ajuda també a millorar el
ritme, la coordinació, l'agilitat i la fluidesa de moviments.

10, 12, 17, 19 i 26 de setembre (5h). 20.30-21.30. 55 € per
persona.

13, 18 i 20 de setembre (3h). 19-20h. 35€ per persona.

Dies: Horari: Preu:

Dies: Horari: Preu:

CHARLESTON DELS ANYS 20
Si vols impregnar-te de l'esperit optimista i alegre dels bojos i feliços anys 20, no et
pots perdre aquest taller. Aprendràs els passos més bàsics del Charleston, et
carregaràs de l'energia i el dinamisme d'aquest ball i sobretot, et divertiràs.

25 i 27 de setembre (2h). 19.00-20.00. 25 € per persona.Dies: Horari: Preu:

EL TEMPLE DEL SWING. Moles, 32, local. 08002 - Barcelona. Tel. 93.125 25.82 - 692.67.35.35
E-mail: info@swingbarcelona.com

INSCRIPCIONS
Envia’ns un correu electrònic a info@swingbarcelona.com amb les teves dades (nom, cognoms,
telèfon de contacte i data de naixement) i el taller que t’interessa. Si t’apuntes en parella, envia
també les seves dades.

JAZZ STEPS
Al taller de Jazz steps podràs conèixer moviments de Swing Solo i de Charleston i
tenir el millor de cada ball.

13, 18, 20, 25 i 27 de setembre (5h). 19-20h. 55 € per
persona.
Dies: Horari: Preu:


