What about some
Dynamic Dance Troop?
Antrenament de dezvoltare fizică și personală,
într-o coregrafie tematică și dinamică de grup
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Cursul pune în valoare învățarea
și îmbunătățirea deprinderilor

sporty
postură corectă
condiţie fizică
dezvoltare musculară potrivită vârstei
coordonarea corpului

educative

social & art

disciplinare
dezvoltare personală
role models
dezvoltarea inteligenţei emoţionale

diversitate muzicală
aprecierea frumosului
relaţionare
lucrul în echipă

Într-o muzică atent aleasă după placul lor și după regulile
frumosului, Dynamic Dance Troop pregătește tineri pentru
spectacolul adolescenţei prin mișcări de dans energice, având ca
scop principal dezvoltarea armonioasă a minţii și a corpului în
perioada de creștere.

Pentru a-i motiva și responsabiliza și pentru a-i determina să se identifice cu un
curs de dans, tinerii sunt implicaţi activ în procesul de creaţie a coregrafiei.
Muzica este atent aleasă cu ajutorul și pe placul tinerilor, în funcţie de tema și
ritmul ales, acest proces având ca scop creșterea cunoștinţelor în materie de ritmuri existente,
zona și perioada din care provin și interesul general pentru muzică de calitate.

The smart choice
of being special

Inteligenţa emoţională a tinerilor este
dezvoltată prin competitivitate constructivă, role play,
apartenenţa la grup și lucrul în echipă în vederea atingerii
unui scop comun: spectacolul de dans final.
Cursul scoate în evidenţă calităţile care îi
avantajează pe scenă și în afara ei, personalitatea tinerilor
dezvoltându-se în funcţie de unicitatea lor.
Menit să aibă impact pe termen lung, unul
dintre obiectivele cursului este de a învaţa tinerii să își
controleze emoţiile dinaintea și din timpul unui eveniment
important; cum ar fi pe scenă, la un interviu sau la un
examen.
Predare în limba română și limba engleză.

The way of playing
Coregrafia se bazează pe
structuri ale figurilor de
bază din dansul sportiv,
adaptate vârstei și
abilităţilor tinerilor.
Figurile învăţate pot fi
executate individual,
în pereche, sincron de
grup sau lead role.

1

Warm up session.

încălzire activă și competitivă prin joc de ștafetă
combinat cu exerciţii fizice de cardio, pilates, fitness,
adaptate capacităţii vârstei copiilor, și a dansului care
urmează a fi executat.

3. Practice time

2. Learning more

repetarea figurilor proaspăt introduse,
legarea cu cele deja învăţate și exersarea
întregii coregrafii.

învăţarea mișcărilor de bază,
dezvoltarea în pași de bază și apoi în
figurile din coregrafia propriu-zisă.
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Playful gift.

dans joc cu rol de recompensă și de
antrenare a condiţiei fizice, distractiv
și recreativ.

5. Chill goodbye

sesiune de stretching pentru evitarea
febrei și rupturilor musculare sau a
accidentărilor.

The best of it
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