2020-21

מערכת שיעורים
ראשון

שני

רמה 1
רמה 2

מסלול לימוד ותשלום שנתי
בחלוקה לעד  10חודשים

טרום בלט
 1שיעור טרום בלט

16:30-17:15
לריסה טברובסקי

(גיל  / 4גן חובה)

(כיתות א'-ב')

שלישי

רביעי

חמישי

שנ"ל תשפ"א

בלט קלאסי

בלט קלאסי

16:30-17:30
לריסה טברובסקי

16:30-17:30
לריסה טברובסקי

 2שיעורי בלט קלאסי

מסלול מומלץ  3שיעורים ומעלה

PBT
מאיה אבירם

רמה 3

מתוך :אופי  /רפרטואר PBT /

בלט קלאסי

בלט קלאסי

 2שיעורים 2 :קלאסי

17:30-18:30
לריסה טברובסקי

17:30-18:30
לריסה טברובסקי

 3שיעורים 2 :קלאסי  1 +בחירה

6,100

ריקוד אופי

רפרטואר

 4שיעורים 2 :קלאסי  2 +בחירה

7,700

₪

18:30-19:15
לריסה טברובסקי

18:45-19:30
לריסה טברובסקי

 5מסלול מלא 2 :קלאסי  +כל ש .הבחירה

8,990

₪

מסלול מומלץ  4שיעורים ומעלה

PBT

(כיתות ה'-ו')

4,300

₪
₪

בסיס חובה 2 :שיעורי קלאסי  2-4 +שיעורי בחירה

16:30-17:15
מאיה אבירם

רמה 4

4,300

₪

בסיס חובה  2שיעורי קלאסי  1-3 +שיעורי בחירה

16:30-17:15

(כיתות ג'-ד')

2,200

₪

מתוך :אופי  /רפרטואר  / PBT /מודרני

בלט קלאסי

מחול מודרני

בלט קלאסי

 3שיעורים 2 :קלאסי  1 +בחירה

16:30-18:00
מאיה אבירם

17:00-18:30
הלני הצ'ידקי

17:15-18:45
מאיה אבירם

 4שיעורים 2 :קלאסי  2 +בחירה

ריקוד אופי

רפרטואר

 5שיעורים 2 :קלאסי  3 +בחירה

8,990

18:30-19:15
לריסה טברובסקי

18:45-19:30
לריסה טברובסקי

 6מסלול מלא 2 :קלאסי  +כל ש .הבחירה

₪ 10,390

רמה 5
(כיתות ז'-ח')

מחול מודרני

ריקוד אופי

17:00-18:30
הלני הצ'ידקי

17:00-18:00
יקטרינה ברכוב

קלאסי (ופוינט)
18:30-20:00
מריולן גוטסמן

קלאסי (ופוינט)
18:00-19:30
מריולן גוטסמן

PBT
20:00-21:00
מריולן גוטסמן

פוינט
18:00-19:30
קלייר בייליס נגר

רמה 6

7,700

₪
₪

מסלול מומלץ  4שיעורים ומעלה

בסיס חובה 2 :שיעורי קלאסי  1-3 +שיעורי בחירה

מתוך :אופי  / PBT /מודרני

 3שיעורים 2 :קלאסי (פוינט)  1 +בחירה
 4שיעורים 2 :קלאסי (פוינט)  2 +בחירה
 5מסלול מלא 2 :קלאסי (פוינט)  +כל ש .הבחירה

קדם עתודה

קדם עתודה  -מותנה במבחן קבלה (בתמחור נפרד)

19:30-21:00
מריולן גוטסמן

כשיעור שני ומעלה
כשיעור בודד

6,100
7,700
8,990

₪
₪
₪

2,600
2,800

₪
₪

*מותנה במבחן קבלה

קלאסי (ופוינט)
17:00-18:30
אלכסנדר אוטקין

עתודה
(שיעור כפול)

מחול מודרני

ללהקת הבלט
הישראלי
18:30-21:30
יוליה לוין

18:30-20:00
הלני הצ'ידקי

(כיתות ט'-י')

6,100

₪

PBT

קלאסי (ופוינט)
16:30-18:00
אלכסנדר אוטקין

ריקוד אופי
18:00-19:30
יקטרינה ברכוב

*מותנה במבחן קבלה

20:00-21:00
מריולן גוטסמן

מסלול מומלץ  5שיעורים ומעלה
בסיס חובה 3 :שיעורי קלאסי  1-3 +שיעורי בחירה

מתוך :אופי  / PBT /מודרני

 4שיעורים 3 :קלאסי (פוינט)  1 +בחירה
 5שיעורים 3 :קלאסי (פוינט)  2 +בחירה
 6מסלול מלא 3 :קלאסי (פוינט)  +כל ש .הבחירה

₪
7,700
₪
8,990
₪ 10,390

עתודה  -מותנה במבחן קבלה (בתמחור נפרד)
כשיעור שני ומעלה
כשיעור בודד

₪
₪

3,400
3,600

*שיעור העתודה הוא שיעור כפול

מסלול מומלץ  5שיעורים ומעלה

רמה 7

פוינט

מחול מודרני

19:30-21:00
קלייר בייליס נגר

18:30-20:00
הלני הצ'ידקי

עתודה
(שיעור כפול)

ללהקת הבלט
הישראלי
18:30-21:30
יוליה לוין

(כיתות יא'-יב')
קלאסי (ופוינט)
20:00-21:30
אלכסנדר אוטקין

*מותנה במבחן קבלה

ריקוד אופי
18:00-19:30
יקטרינה ברכוב

קלאסי (ופוינט)
19:30-21:00
אלכסנדר אוטקין

בסיס חובה 3 :שיעורי קלאסי  1-2 +שיעורי בחירה

מתוך :אופי  /מודרני
 5מסלול מלא 3 :קלאסי (פוינט)  +כל ש .הבחירה

7,700
8,990

₪
₪

 4שיעורים 3 :קלאסי  1 +בחירה

עתודה  -מותנה במבחן קבלה (בתמחור נפרד)
כשיעור שני ומעלה
כשיעור בודד

3,400
3,600

₪
₪

*שיעור העתודה הוא שיעור כפול

הכנה לבחינת 'רקדן מצטיין'  -מותנה במבחן קבלה

'רקדן מצטיין'

שיעור פרטני
 1-3תלמידים/ות

'רקדן מצטיין'
18:00-20:00
יוליה לוין

פרטני
תחרויות  /תגבור
19:00-20:30
*בתיאום מראש

מספטמבר  2020עד פברואר 2021
קבוצה של כ 6-8 -תלמידים/ות
שיעורים והכנה לוריאציה קלאסית

4,000

₪

 1תלמיד/ה

400

₪

 2תלמידים/ות

290

₪

 3תלמידים/ות

220

₪

