Tango Practice w Poznaniu

2012-02-06
Z przykroĹ ciÄ

ogĹ aszam, Ĺźe

Praktyki tangowe zawieszone do odwoĹ ania !

Witajcie tangueros!

WychodzÄ c naprzeciw istniejÄ cemu zapotrzebowaniu na miejsce do Ä wiczeĹ i doskonalenia naszych
umiejÄ tnoĹ ci tangowych nabytych na rĂłĹźnych lekcjach i warsztatach z zakresu tanga argentyĹ skiego,
informujÄ , Ĺźe ruszajÄ w Poznaniu tangowe praktyki !
Tak wiÄ c serdecznie zapraszam wszystkich tangueros, bez wzglÄ du na pĹ eÄ , wiek, wzrost, czy
poziom tanecznej wiedzy, na Tango Practice w kaĹźdy czwartek, w godz. 20:15-22:15, gdzie w ciÄ gu 2
godz. bÄ dzie moĹźna szlifowaÄ i doskonaliÄ pozyskane na kursach i warsztatach tajniki tanga
argentyĹ skiego...
Czeka na nas duĹźa, 100m sala taneczna z lustrami, muzyka tangowa i swobodna, bezstresowa atmosfera,
w ktĂłrej moĹźemy bez poĹ piechu Ä wiczyÄ techniczne zawiĹ oĹ Ä i colgad i volcad, doskonaliÄ
nasze sacady i tomady, przeÄ wiczyÄ z partnerkÄ enganchady i soltady, a w koĹ cu dodaÄ do tego
wszystkiego adornos, tak aby na milondze - gdy juĹź na niÄ pĂłjdziemy - mĂłc skupiÄ siÄ tylko na
naszej partnerce, muzyce oraz na nastroju i emocjach, bo to w koĹ cu jest w tangu najwaĹźniejsze...
Na praktykÄ moĹźe przyjĹ Ä kaĹźdy, niezaleĹźnie od poziomu zaawansowania. DuĹźa sala daje
moĹźliwoĹ Ä przeÄ wiczenia tego, czego nauczyliĹ my siÄ na lekcjach i utrwalenia umiejÄ tnoĹ ci
nabytych na warsztatach tangowych. Jak to na praktykach , zawsze moĹźna przedyskutowaÄ z innymi to
co nam sprawia problemy lub poprosiÄ o pomoc prowadzÄ cego praktykÄ .
Nie ma potrzeby wnoszenia opĹ aty za miesiÄ c z gĂłry; pĹ acimy za kaĹźde przyjĹ cie, po 10 zĹ od
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osoby.
Tango Practice
PoznaĹ , ul. Wilczak 15, (pomiÄ dzy SerbskÄ a NaramowickÄ , 6km od centrum, wspĂłĹ rzÄ dne
GPS: 52Â°25'49"N, 16Â°57'1"E)
na terenie GieĹ dy Wilczak (zobacz duĹźÄ mapÄ obiektu: http://wikimapia....7&l=28&m=b )
(naprzeciwko TESCO, wejĹ cie od ul. Serbskiej, wjazd samochodem od ul. Wilczak 15,
4 przystanki od Starego Rynku autobusem: 51,76,74)
czwartki, godz. 20:15-22:15
cena: 10,00 zĹ
WyĹ wietl wiÄ kszÄ
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