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O que é o PERFORMANCE AWARDS?
É com muito orgulho que o Espaço e Grupo Endança,
junto a American Academy of Ballet de New York
(USA), anuncia o I PERFORMANCE AWARDS
RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL.
Há 3 anos nossa escola tem sediado audições
para o Summer Course da American Academy
of Ballet em New York. Alguns de nossos alunos
já foram agraciados (desde a primeira audição,
em 2016) com bolsas parciais para o
Summer Course.
Nossa diretora Maria de
Fátima Guimarães foi
convidada para
participar do
Teacher’s Seminar
em 2017,
recebendo
certiﬁcação
para atuar junto
ao programa da
American Academy
of Ballet - criado por
Mignon Furman.

folder_award_print_mioloJPG.indd 2

É um programa internacional de certiﬁcação e
apresentação que acontece em todo os Estados
Unidos da América e em outros países, com caráter
exclusivamente demonstrativo e não competitivo.
Todas as coreograﬁas foram idealizadas
cuidadosamente por Mignon Furman, assim como a
seleção das músicas.
Todos os participantes têm oportunidade de dançar
solo, duo e conjunto e ganham medalha e certiﬁcado
internacional. O aluno tem a oportunidade de
aprender, de ter o prazer de dançar e de também ver
os outros colegas se apresentarem, melhorando o
seu progresso nos estudos de Dança como também
ampliando seu nível curricular.
Os familiares e amigos têm a oportunidade de assistir
a esse momento inesquecível para as crianças e
jovens, incentivando o aluno a fazer o seu melhor.
O que é preciso para participar do I PERFORMANCE
AWARDS RECIFE - PERNAMBUCO - BRASIL?
1. Fazer a PRÉ-INSCRIÇÃO (50%) do valor (em dólar
americano) do seu nível (level) até o dia 09 de março
de 2020. Os 50% restantes deverão ser entregues
impreterivelmente até o dia 15 de março de 2020
(não serão aceitas inscrições no dia 10 de março). A
PRÉ-INSCRIÇÃO indicará que o aluno participará do I
PERFORMANCE AWARDS.

31/01/2020 10:32:56

I PER

RASIL

I PERFORMANCE AWARDS RECIFE 2020 - PERNAMBUCO - BRASIL | I PERFORMANCE AWARDS RECIFE 2020 - PERNAMBUCO - BRASIL

NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO
2. Preencher ﬁcha de inscrição na secretaria do Espaço
e Grupo Endança e anexar os 50% do valor do seu
nível (level). Só serão aceitas inscrições mediante o
pagamento
3. Adquirir o ﬁgurino e adereços a serem usados no
PERFORMANCE AWARDS (collant / sainha / adereço
do collant e da cabeça). Meia e sapatilha deverão ser
adquiridas por fora.
4. Aprender e ensaiar todas as coreograﬁas do nível
(level) e cumprir a carga horária exigida (mínimo de
12 horas) nos dias e horários previamente marcados.
Se houver falta, justiﬁcada ou não, o treinamento
terá que ser remarcado e haverá o custo de R$50,00
(cinquenta reais) por aula em aberto.

NÍVEL (LEVEL)
PRÉ
PRÉ-JÚNIOR

JÚNIOR

FORMAS DE PAGAMENTO: apenas em dólar
americano (cash).

PRÉ-SENIOR

ATENÇÃO: se, por ventura, houver desistência por
parte do(a) aluno(a) e/ou do seu responsável por
quaisquer motivos, os valores pagos não serão
devolvidos. A partir do pagamento da pré-inscrição,
o valor já será direcionado à American Academy of
Ballet em New York (USA). Portanto, nem a American
Academy of Ballet e nem o Espaço e Grupo Endança
se responsabilizará por decisões particulares de seus
participantes e/ou dos seus responsáveis.

SENIOR
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GRADUATE

IDADES SUGERIDAS
De 5 até 6 anos
Nível 1 – de 5 até 6 anos
Nível 2 – de 7 até 8 anos
Nível 3 – de 9 até 10 anos
Nível 4 – de 10 até 11 anos
Nível 5 - de 11 até 12 anos
Nível 6 – de 12 até 13 anos
Nível 7 – de 13 até 14 anos
Nível 8 – de 14 até 15 anos
Nível 9 – 15 anos
Nível 10 – de 14 até 15 anos
Nível 11 – de 16 até 17 anos
Nível 12 – a partir de 15 anos
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ESPAÇO E GRUPO ENDANÇA
Escola de Ballet Endança do Recife
Rua Jerônimo de Albuquerque, 187
Casa Forte | Recife PE Brasil
e.b.endancarecife@hotmail.com
www.escolaendanca.com.br

@espacoegrupoendanca
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(81) 3204-5025

(81) 99265-1565

(81) 99698-8390
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