
PAKIET UNIWERSALNY opis oferowanych zajęć

Oferta dla Pary Uczestników
Goście weselni / HOBBY / Para Narzeczonych

Nauka tańca uniwersalno - użytkowego dopasowana do wszelkich uroczystości
i imprezowych okoliczności

PAKIET UNIWERSALNY -
zajęcia prywatne nauki tańca uniwersalnego
na wesele / uroczystość / studniówkę / imprezę
>>> pakiet 3 lekcji indywidualnych<<<

(oferta dla wszystkich i na wszelkie okoliczności)
Cena: 255 zł / Osoba / 3 x 60 minut

lekcja tańca dla Pary:
Gości/ Rodziców/ Pary Młodej/ Studentów/ Uczniów

zajęcia prywatne dla:
Amatorów / Hobby / Tancerzy / ProAm

*** "Para / Para Uczestników" w rozumieniu tej oferty stanowić będą: dwie osoby
tworzące duet zapisany podczas dokonania rezerwacji miejsc na wskazane dane konieczne

do rezerwacji terminów

Atrakcyjność tego wyboru wiąże się z uniwersalną formą tańca. Czyli taniec
uniwersalny przedstawiony w sposób dostępny dla każdego.

WSZECHSTRONNOŚĆ – to stanowi fenomen tej opcji, ponieważ głównym
punktem odniesienia stają się techniki prowadzenia, które w połączeniu z

użytkową i często wykorzystywaną formułą kroków pozwala poczuć taniec w
innym wymiarze. Celem utworzenia tej opcji jest umożliwienie zrozumienia
prostoty ruchu oraz koordynacja ciała poruszając się swobodnie w duecie na
parkiecie. Uczymy jak tańczyć bez schematu i układu- tak by taniec sprawiał

radość.
Prywatny i indywidualnie dopasowany tok nauczania uniwersalnych i

użytkowych ruchów tanecznych. Skupienie precyzyjnie wyselekcjonowanych
elementów najbardziej możliwych i często wykorzystywanych podczas

uroczystości weselnych oraz wszelkich potańcówek i imprez w tym klimacie.
Szczególnie dopasowana sekcja nauki tańca uniwersalnego wyjątkowo skupia
się na segmentach najczęściej tańczonych w parach, gdzie wypada umieć się
swobodnie poruszać w rytm muzyki, a przede wszystkim prowadzić oraz dać

się poprowadzić :)
Przygotowanie Was do tanecznego wyzwania to dla nas żaden problem
...Ucząc się pierwszy raz tanecznych kroków i połączenia w duecie,

uświadamiając sobie jednocześnie wspólną fizyczność. Wychodząc naprzeciw
potrzebom i oczekiwaniom, zarażając pasją i emanując miłością do tańca,
jesteśmy dumni, że właśnie z nami często po raz pierwszy smakujecie siebie

nawzajem na parkiecie...


