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Οικονομικά καλοκαιρινά προγράμματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 
για παιδιά και εφήβους, από 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου

Με συνέπεια στο εκπαιδευτικό μας έργο απέναντι στους σπουδαστές και 
τους φίλους της Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών «Θάλασσα Πολιτισμού», 
αναπτύσσουμε και διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας, ώστε να καλύπτουμε 
και νέες ανάγκες. 
Έτσι, απευθύνουμε πλέον τα οικονομικά καλοκαιρινά προγράμματα 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 2012 (από 15/06 έως 15/07) και σε μεγαλύτερες 
ηλικίες, δηλαδή, σε παιδιά και εφήβους 4 με 16 ετών, με κόστος συμμετοχής 
από 80,00 ευρώ και έκπτωση 20%, στις δηλώσεις συμμετοχής που 
πραγματοποιούνται έως 31 Μαΐου '12. Επίσης, με την εγγραφή, σας 
χαρίζουμε την εγγραφή φοίτησης χειμερινού εξαμήνου '12 – '13.

Προγράμματα Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης στη Μουσική, το Χορό και το Θέατρο, 
ειδικά διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ηλικίας 
και επιπέδου.

Δυνατότητες ενασχόλησης με τα αντικείμενα:
μουσική θεωρία και πράξη, ρυθμική αγωγή, μουσικά όργανα, τραγούδι, 
γυμναστική, μοντέρνος χορός, κοινωνικοί και ελληνικοί χοροί, θεατρική 
αγωγή, δραματοποίηση, εικαστικές κατασκευές, καλλιτεχνικοί 
αυτοσχεδιασμοί, μουσικές ακροάσεις, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 
προβολές.
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Δυνατότητα συμμετοχής από δύο φορές την εβδομάδα, 
ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης. 

Η Καλλιτεχνική Εκπαίδευση ποιότητας που εγγυώνται τα προγράμματα της 
Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών «Θάλασσα Πολιτισμού», αποτελούν πρόταση 
υψηλής αισθητικής.

Χώροι, συνθήκες και παροχές:
• Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό
• Άνετοι, κατάλληλα εξοπλισμένοι, κλιματιζόμενοι χώροι
• Καθαριότητα και υγιεινή
• Ασφάλεια και οικειότητα
• Φυσικό πράσινο περιβάλλον
• Εύκολη στάθμευση

Για πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε μας Τρίτη με Παρασκευή, 5 με 8 μ.μ. 
στο τηλέφωνο (+30) 210 996 6466.

Δηλώστε άμεσα συμμετοχή και επωφεληθείτε της έκπτωσης του 20% 
και της παροχής δωρεάν εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο '12 -'13! 

Εγγραφή on-line: 
http://artsea.gr/register.asp?a=Summer4Juvenescence

Αυτό το δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή: 
http://artsea.gr/article.asp?i=51

Kωδικός «QR», προς το σύνδεσμο της δημοσίευσης: 
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