
CURSOS INTENSIUS SETEMBRE  2020
PRIMERA QUINZENA

Els cursos que oferim la primera quinzena desetembre tindran un aforament limitat per tal 
de garantir la salut dels assistents. A les classes de Lindy Hop hi haurà un màxim de 5 
parelles (no es farà canvi de parella). A les classes de Swing Solo hi haurà un màxim de 10 
alumnes. Totes les classes les donarà un únic professor que portarà mascareta i guants.

LINDY HOP (curs per a parelles)

El Lindy Hop és el ball estrella dels balls swing. És un ball dinàmic i ple de vitalitat que et 
permet gaudir de la música i alhora connectar amb la parella de ball d'una forma molt 
especial.
Els cursos del mes de setembre són de caire intensiu. Són cursos adients per als qui no teniu cap 
coneixement previ d'aquest ball i voleu començar a aprendre’n tots els secrets.

Horaris:
De 19 a 20h. Dies: 7, 8, 10, 14, 15 i 17 de setembre (6h). Preu: 60€ per persona. 
De 21 a 22h. Dies: 7, 8, 10, 14, 15 i 17 de setembre (6h). Preu: 60€ per persona. 

SWING SOLO

En aquests cursos us ensenyarem moviments swing que es ballen individualment. No cal tenir 
coneixments 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.

Horaris:
De 18 a 19h. Dies: 7, 8, 10, 14, 15 i 17 de setembre (6h). Preu: 60€ per persona. 
De 20 a 21h. Dies: 7, 8, 10, 14, 15 i 17 de setembre (6h). Preu: 60€ per persona.

INSCRIPCIONS

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

Per apuntar-se nomès cal que ens enviïs un correu electrònic a info@swingbarcelona.com amb el 
curs que t'interessa i les teves dades: nom i cognoms, email, mòbil de contacte i data de 
naixement. Si t'apuntes en parella necessitarem també les seves dades.

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 -- Web: swingbarcelona.com
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