
Підходящі пропозиції для дорослих : 
( 17 груп для парного танцю стандарт / латина . Тут названі тільки групи , які підходять для 
першого відвідування .) 
 
Понеділок: 
Латина соло 16 до 30 років     17.30 - 19.00 годин 
Стандарт змагальний вид спорту      19.00 - 20.30 годин 
Тайцзи          19.00 - 20.00 годин 
Аргентинське танго для пар    20.15 - 21.45 годин 
Латина змагальний вид спорту    20.30 - 22.00 годин 
 
Вівторок: 
Активний 70+ (люди від 70,80,90)     16.00 - 17.30 годин ( навіть з інвалідністю ) 
Лінійний танець для жінок від 35 років   18.00 - 19.00 годин 
Латина змагальний вид спорту для початківців    19.00 - 20.30 годин 
Східний танець       19.00 - 20.15 годин  
Танці для пар стандарт/латина    19.00 - 20.30 годин 
Боллівуд ( індійський танець )    20.15 - 21.45 годин 
Стандарт змагальний вид спорту для початківців  20.30 - 22.00 годин 
 
Середа: 
Лінійний танець вранці      09.15 - 10.30 годин 
Лінійний танець вранці     10.30 - 12.00 годин 
Балет ( для молоді)      17.45 - 19.15 годин 
Сальса ( з попереднім умінням або без)    18.00 - 19.00 годин  
West Coast Swing ( навіть без партнера )   19.00 - 22.00 годин 
Танці для пар стандарт/ латина    20.30 - 22.00 годин 
 
Четвер: 
Чечітка танець для людей похилого віку    10.00 - 11.00 годин 
Танці на інвалідному візку      17.30 - 19.00 годин 
Танці для пар стандарт/ латина    19.00 - 20.30 годин 
Зумба          18.00 - 19.00 годин 
Латина молодь ( 16 до 30 років)    18.00 - 19.30 годин 
Reggeaton Fusion- фітнес      19.00 - 20.00 годин 
 
 
П’ятниця : 
Хіп хоп + фітнес для жінок від 30 років   16.30 - 17.30 годин 
Дискофокс для пар ( початківець )    17.30 - 18.30 годин 
Йога           17.45 - 18.45 годин 
Танці для пар стандарт/ латина    18.00 - 19.30 годин 
Контемпорарі ( від 18 років)    19.45 - 21.15 годин 
Танці для пар стандарт / латина    20.00 - 21.30 годин 
 
Неділя : 
Танці для пар стандарт / латина    14.30 - 16.00 годин 
Танці для пар стандарт / латина    16.00 - 17.30 годин 
Танці для пар стандарт / латина     19.00 - 20.30 годин  
 
 
 

Великодні святаз 4 по 18 квітня 


