Classes per a professionals de la Dansa a preu reduït per a socis i sòcies de l'APdC - Tardor 2013/2014
BARCELONA

Barri

Gràcia

Gràcia

Gràcia

Gràcia

Gràcia

Gràcia

Sarrià

Eixample dret

Eixample Dret

Eixample dret

Poblenou

Espai Erre

Espai

Area, Espai de Dansa i
Creació

Company & Company

Dansa Ramon Solé

El Desbande tango

Som-hi Dansa

tragantDansa

Vàrium

Escola Eulàlia Blasi

Estudio Sabine
Dahrendorf

PLAN d, centre de
dansa, moviment i
creativitat

Adreça

c/Alegre de Dalt 55 1r B

c/ Alegre de Dalt, 57 baixos

Nil i Fabra, 5

c// Mare de Deu dels
desemparats 5, 2on

c/ Domènech, 9 4rt 1a

c/ Reig i bonet 23 bx

c/Jaume Piquet 7

c/ Alí Bei, 113

c/ Cartagena, 230 4-1

c// Roger de Flor, 262
baixos

carrer Àvila 124, 2B

www.escoladeballet.co
m

www.sdahrendorffeldenkrais.com

www.pland.es

www.espaierre.net

Feldenkrais

Clàssic, contemporani
(Limón, Cunningham i
release, Graham),
metromoviment

Danses urbanes

Web

www.areadansa.com

www.danzacompany.com

Estils

Clàssic, contemporani,
improvisació, base tècnica

Clàssic, contemporani,
modern jazz, hip hop, tallers
coreogràfics

Horaris

De dill a dv de 10h a 20h,
consultar web del centre

Classic: de dill a dv de 9h a
10:30h. // Contemporani: dim i
A partir d’octubre, de 19h
dj de 10:30h a 12h // Jazz: dill
Consultar l’horari al web del centre a 21:30h. Consultar web
i dx de 10:30h a 12h.//
del centre
Consultar web del centre per a
la resta d’estils

Preus socis

8€ la classe. 6€ la classe
comprant val de 5 classes, 5€
6€ la classe d’1h30
la classe comprant un val de
10 classes (classes d’1h30)

8€ la classe d’1h30

8€ la classe d’1h30

8€ la classe d'1h o 1h30.
12€ la classe de 2
Workshop i intensius: 6,25€
hores**
l'hora

8€ la classe la classe
(d'entre 1h15 i 1h30)

6€ la classe d’1h30

32€ mensuals (1 classe
6€ la classe d'1h30
setmanal d' 1h30)**

6€ la classe d'1h30 o
22€ mensual

Preu Normal

12€ la classe

15€ la classe

12 50€ la classe
12,50€

15€
5€ la
a cclasse.
asse Workshops
o s ops i
intensius: 10€ l'hora

16€ la classe

10€ la classe

48€ la mensualitat

7€
€ la
a cclasse
asse o 25€
5€
mensual

Classes soltes

18€ la classe
X

** Preu vàlid per als 4 primers socis que es presentin a la classe.

X

www.dansaramonsole.com

Clàssic, contemporani, butoh i
modern jazz

x

www.barnatango.com

www.somhidansa.cat

www.tragantdansa.com www.varium.biz

Tango

Base tècnica, ballet, jazz
musical, fusió jazz

Contemporàni, clàssic,
Dansa contemporània modern jazz, hip hop,
Clàssic i contemporani
III, improvisació
dansa oriental, dansa afrocaribenya

X

Base tècnica: dv de 10h a
11h. // Ballet: dill i dx de 10h
a 11:30h. // Jazz musical:
dim i dj de 10h a 11:30h. //
Fusió jazz: dim i dj de 11h30
a 13h./// Workshops
mensuals: 4 dv d' 11h a 13h.
Consultar el web del centre.
//I t
//Intensius:
i
Consultar
C
lt ell web
b
del centre.

X

Contemporani III: dim i
dj, de 20h a 22h //
Consultar web del centre
Improvisació: dv de
20h a 22h

16€ la classe
X

X

Clàssica III avançat: Dill,
dx i dv d’11h a 12:30h //
Clàssic IV: De dill a dv Consultar web del
de 13:30h a 15h. //
centre
Contemporani: dim i dij
d’11h a 12:30h

X

_

Clàssic: dill a dj de 9h30
a 11h. // Contemporani
(Graham): dill i dx de
11h a 12:30h. // Cont.
(Limón): dim i dj de 11h
Dv de 17:15h a 18:15h.
a 12:30h. // Cont.
(Cunningham i release):
dim i dj de 14h a 15h30.
// M
Metromoviment:
t
i
t dv
d de
d
9h30 a 11h

14€ la classe
X

X

Barri

Eixample Esq.

Eixample Esq.

Espai

Centre Maxime
d'Harroche

Escuela de Baile
Flamenco José de la
Vega

Escola Luthier

Associacio Cultural
Storyville

Espacio Bacantoh

La Poderosa

SA NAU, dansa i altres
La Piconera
arts

Adreça

c/ Comte Borrell 334-336

C/ Aribau, 19 baixos

c/ Balmes 53, baixos

C/ Vistalegre 18

c/ Sant pere mitjà 32

c/ Riereta 18, 2on

C/ Mas Casanovas, 7

c/Sancho Marraco 6,
local

www.spankthebaby.net

www.bacantoh.blogspot.com www.lapoderosa.es

www.sanaudansa.tk

http://lapiconeradesolpic www.elmagatzemescola
o.wordpress.com
dedansa.com
www.moveo.cat

Web

Estils

www.centromdh.com

Dansa clàssica, dansa
contemporània, jazz, base
tècnica, hip hop, tallers

www.josedelavega.com

Eixample Esq.

http://escolaluthier.wordpress.com
Claqué, jazz,clàssic, neoclàssic,
danses urbanes, contemporani,
lindy hop, dansa barroca,
percussió corporal, llenguatge
musical

Flamenc

Ciutat Vella

Balls de swing: Lindy hop, Contemporani, teatre físic,
xarleston, jazz steps...
classes transdisciplinàries

Horaris

De dill a diss, consultar web
del centre

Dill i dx de 11:30h a 12:30h. Dj De dill a diss de 10h a 17h.
i Dv de 14h a 15:30h
Consultar web del centre

Preus socis

8€ la classe d’1h30

Mensualitats: 49,5€ per 2
hores de classes setmanals,
8€ l’hora de classe. La durada de
8€ la classe d’1 hora. 65€
67,5e per 3 hores setmanals i les classes depèn de l’estil impartit,
el curs trimestral
81€ per 4 hores setmanals.
consultar web del centre
Classes d'1h o 1h30.

Preu Normal

15€ la classe

Mensualitats: 55€ per 2 hores
setmanals, 75€ per 3 hores
setmanals i 90€ per 4 hores
setmanals.

Classes soltes

X

_

14€ l’hora de classe

X

Ciutat Vella

Tots els dies, consultar
web del centre

Ciutat Vella

Poble Sec

Tècnica contemporani,
Ioga Iyengar, Clàssic
ballet revisat, laboratori
Clàssic, contemporani, ioga per a ballarins de
de creació (tècnica +
contemporani
taller), ioga

Tècnica contemp: dill i
dx de 10h a 11:30h //
Laboratori de creació:
Tots els dies, consultar web
dim de 10h a 11:30h// Consultar el web del centre
del centre
Ioga: dj de 10h a
11:30h// Ballet revisat:
dv de 10h a 11:30h
15€ mensuals (1 classe
setmanal d’1h30), 25€
mensuals (2 classes
setmanals d’1h30)

5€ la classe d’1h30

15€ la classe. 85€ el curs 30€ per mes (1 classes set.)
8€ la classe
trimestral
50€ per mes (2 classes set.)
X

Guinardó

Consultar

X

Ioga: dill i dx de 9:30h a
11h// Clàssic per a
ballarins de
contemporani: dimi dj
de 9:30h a 11h

Sant Andreu

Sant Martí

Moveo - centre de
El Magatzem escola
formació i creació
de dansa
en teatre físic
c/ Llenguadoc 45 baixos

c/ Joan d'Àustria 95-97
1r 3a

Sants
La Companyia
juvenil de ballet
clàssic de Catalunya
Centre Cívic
d'Hostafranc. c/ Rector
Triador 53

http://lacompanyia.eu/

Teatre físic, mim
corporal dramàtic

Clàssic, contemporani,
teatre musical

Clàssic amb pianista: de
dill a dv de 10h a
Consultar web del
11:30h. //Contemporani:
centre
de dill a dv de 11:30h a
13h

Clàssic: dill a dv
de11:15h a 12:45h i de
15h a 16:30h. Dss de
10:15h a 11:45h. //
Contemporani: dim i dj
de 13h a 14:30h. //
Teatre musical: dv de
16:30h a 17:30h

Clàssic i contemporani

8€ la classe d'1h30

5€ la classe d’1h30

8€ la classe de clàssic,
6€ la classe de
contemporani. Classes
d’1h30

7 o 7,5€ l’hora de
formació

7€ la classe d'1h o 1h30,
comprant un abonament
de 10 classes.

10€ la classe

6€ la classe

15€ classe de
clàssic,12€ classe de
contemporani

9€ l’hora de formació

8€ la classe, comprant
un abonament de 10
classes.

X

X

X

_

X

GIRONA

Ciutat

Celrà

Girona

Palamós

Espai

Escola Municipal de
Dansa de Celrà

Cont-Class Escola de
Dansa

Cobosmika Seeds

Adreça

C/ Països catalans s/n 17460 Celrà

c/ Baldiri Reixach 14 bxs

Ctra. de Palamós, km. 328 - Costa
Brava Centre (sortida 330 - Zona
industrial) – 17253 Vall-Llobrega

Web

www.escoladedansa.celra.cat www.contclassdansa.com

www.cobosmika.com

Estils

Dansa aèria, dansa
contemporània

Diversos estils de contemporani,
Dansa clàssica, dansa
segons els coreògrafs i professors
contemporània (Tèc. Realise i
convidats al màster dirigit per
Graham)
CobosMika Company

Horaris

Dansa aèria: dx de 20h a
22h// Contemporani: dim de
11h a 13h.

Clàssic: dim i dj de 11h a
12:30h. Diss de 12h a
13:30h.// Contemporani
(Realise): dim i dj de 20h a
21:30h. // Contemporani
(Graham): Diss de 10h a
11:30h

8€ l'hora. Classes de 2h.

8€ la classe comprant un val
7€ la classe d'1h45
de 10 classes. Classes d’1h30

10€ l'hora.

14€ la classe comprant un val
12€ la classe
de 10 classes

Trobaràs més informació sobre les classes als webs dels centres.

De dill a dv de 10h a 16h.
Consultar web del centre

A l'apartat AGENDA de dansacat.org trobaràs classes amb altres tipus de descompte per als socis, o cursos sense

Preus socis
Preu Normal
Classes soltes

X

X

X

descompte que imparteixen els nostres associats.

Si ets un centre i vols oferir un preu reduït en classes professionals per als socis, contacta'ns: projectes@dansacat.org

