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F Us recordem que les professores tenim hora de tutoria:
- Àngels: dissabtes de 10’30h.11’30h
- Teresa: divendres a les 18’00h
- Assun: dilluns de 19’30h-20’30
- Juny: dijous de 18’30h-19’30h
- Montse: dilluns de 18’30h-19’30h
- Lourdes: dissabtes d’11’30h-12’30h
- Mònica: dimarts de 20’15h-20’30h
- Belen Prieto: divendres de 19’00h-19’30h
- Carmen: dimarts de 17’00h-17’30h
- Betlem Llop dijous de 18’30h-19’30h
F Participació de la Junior i la Jove Companyia al Concurs de Dansa clàssica Vaslav Nijinsky
els propers dies 2, 3 i 4 de març a Osca.
F Divendres 16 de març a les 21’00h actuació de la Jove Companyia en una Gala organitzada
pe Rosa Lucas. Teatre Bartrina
F La setmana del 19 de març celebrarem la festa del pare convidant a tots els pares a realitzar
la classe amb la seva filla/fill:
- Dilluns 19 a les 17’30h 2nP.E.E clàssic, Iniciació B clàssic
- Dilluns 19 a les 18’30h 3r/4rt AB Jazz, 1r AP contemporani
- Dilluns 19 a les 19’30h 3r AB clàssic
- Dimarts 20 a les 17’30h iniciació C clàssic, 1r AB clàssic
- Dimarts 20 a les 18’30h 4rt AB clàssic
- Dimecres 21 a les 17’30h Iniciació A clàssic, 1r P.E.E clàssic
- Dimecres 21 a les 18’30h 1r/2n AB jazz
- Dijous 22 a les 18’30h 2n AB clàssic
- Divendres 23 a les 17’30h 1r/2n P.E.E jazz
Es recomana venir amb roba còmoda i mitjons o sabates sols per a utilitzar a l’aula. Necessitem
el vostre consentiment per a fer fotos i gravar en video. Gràcies

FDijous 22 i divendres 23 de març, de 17’30h a 19’30h a la secretaria del Centre venda
d’entrades a 3€, (màxim 3 entrades), pel taller del ballet “La Pe i en Cordi fan ballar a
l’escola amb el Pere i el Llop” i el mateix dia de l’actuació una hora abans de l’espectacle
a la taquilla del vestíbul del Centre de Lectura.
FDivendres 23 i dissabte 24 de març actuació pels carrers de Reus de la companyia Soul
Dance en motiu de la “Fira del Comerç”. Divendres al matí amb un número final a les 14’00h a la
Plaça Mercadal i dissabte a la tarda finalitzant a la Plaça del Prim a les 20’00h.

F Dissabte 24 de març seminari d’espanyol a càrrec de Belen Cabanes. Horaris a
concretar.
FDissabte 24 de març a les 12’00h masterclass impartida per professors del Reus
Deportiu al vestíbul del Centre de Lectura.
F Dissabte 24 de març a les 16’00h assaig de tots els participants en el taller de Pere i el
Llop.
F Vacances de Setmana Santa del 26 de març al 2 d’abril
F 26, 27 i 28 assaig de la Jove Companyia de les coreografies de contemporani que
participen al Concurs de Dansa Vaslav Nijinsky, de 10’00h a 14’00h
F Del 22 al 28 de juliol curs Intensiu a Conservatorio Internacional De Ballet e Dança
Annarella Sánchez a Leiria, Portugal. S’haurà de fer una pre-inscripció de 100,00€ a
l’escola de dansa del Centre de Lectura. El preu total, viatge, estància i curs, serà entre
800,00€ i 1.000,00€. Les matèries a realitzar, entre d’altres, són: clàssic, puntes,
caràcter, contemporani, jazz, preparació física....

