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As propostas são voltadas para alunos sem experiência em dança

Dançar é um alimento não só para o corpo, mas para a mente e o espírito também! E opções não
faltam nos Cursos Livres 2020 da Escola de Dança da Funceb.
As aulas começam dia 09 de março, e as inscrições acontecem na sede da Escola de Dança (Rua
da Oração, 01, Pelourinho), de 2 a 6 do próximo mês. O investimento varia entre R$ 20,00 e R$
80,00, a depender do curso de escolha.
Conheça mais sobre as propostas de Ballet Clássico Iniciante, com o professor Eberth Vinicius, e
Jazz Dance Iniciante, com o professor Rafael Alexandre.

Ballet Clássico Iniciante
Já pensou em dançar Ballet, mas acha difícil? O curso livre de Ballet Clássico Iniciante vai mudar o
seu pensamento. Nessa modalidade, o aluno poderá desenvolver técnicas do Ballet Clássico como
ferramenta e suporte para potencializar as habilidades e competências em dança.
As aulas acontecem até dezembro, às segundas-feiras, das 18h30 às 20h30, na sala 02, da Escola
de Dança da Funceb.
Segundo o professor, bailarino e coreógrafo Eberth Vinicius, as aulas serão dedicadas ao Ballet
Clássico para iniciantes de qualquer idade, baseados em sua pesquisa de popularização do ballet.
"Trata-se de uma técnica específica, que demanda tempo e dedicação para quem procura esse tipo
de curso. Daí vamos trabalhar o corporal, facial, ritmo, música clássica, aspectos que deixam o
indivíduo consciente de limitações e possibilidades", diz o professor.

Jazz Dance Iniciante
Quem deseja praticar o jazz dance e não tem experiência, a hora é essa! O Curso Livre de Jazz
Dance Iniciante é voltado para pessoas com pouca ou nenhuma vivência na dança.
O curso tem conteúdo prático/teórico de algumas das técnicas inicias do Jazz, mesclados a outros
estilos, como por exemplo: street jazz, dança moderna, dança contemporânea, além de técnicas
para improvisação e performance.
O bailarino e coreógrafo Rafael Alexandre, comenta a grande expectativa em ministrar o curso pelo
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terceiro ano.
"Significa que a metodologia que estou utilizando vem sendo aprimorada a cada ano. Para essa
turma estou preparando muitas novidades e posso garantir que os meus alunos finalizarão o curso
com outro condicionamento físico e uma melhor coordenação motora", diz.
O investimento em ambos cursos é de R$ 80,00 (mensal). Confira aqui a lista completa dos cursos!

Serviço:
Cursos Livres 2020 da Escola de Dança da Funceb
Inscrições presenciais: de 2 a 6 de março de 2020, das 17h às 20h
Início das aulas: 9 de março de 2020

Ballet Clássico Iniciante, com Eberth Vinicius
Quando: às segundas-feiras, sala 02
Investimento: 80,00 (mensal)

Jazz Dance Iniciante, com Rafael Alexandre
Quando: às quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, Sala 03
Investimento: 80,00 (mensal)
Onde: Escola de Dança, Rua da Oração, n° 1, Pelourinho
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