CURSO DE TEATRO - TIJUCA - 10
Setembro - JOVENS E ADULTOS
R$ 130,00
"Curso de Iniciação Teatral - Jovens e Adultos"
Início dia 10 de Setembro - Vagas limitadas
Começa no dia 10 de setembro nossa nova turma de Iniciação Teatral na Tijuca. Este
curso acontece no Centro de Danças Marcelo Ferreira, aos sábados de 15:30 as 17:30,
com duração de 4 meses.
Já estamos fazendo a reserva em nosso site para garantir a vaga e se inscrevendo
diretamente no espaço até o dia 02, tem descontos ótimos.
Maiores informações no link
http://ciaserounaocena.com.br/curso-teatro-tijuca-10-setembro
O curso apresenta um programa que estimula a criatividade e a capacidade expressiva
do aluno desenvolvendo seu potencial no fazer teatral. Técnicas de interpretação,
sensibilização, texto e voz e criação da cena serão apresentadas no programa do curso.
Público Alvo: Adulto e Jovem ? A partir dos 15 anos
Horário: Sábados de 15:30h as 17:30h
Início: 10 de setembro
Duração: 4 meses (emissão de certificado)
Mensalidade: R$ 130,00 + Matrícula de R$ 25,00
Promoções: Efetuando a inscrição no espaço até o dia 02 de setembro o aluno fica
isento de matrícula e paga R$ 100,00 na primeira mensalidade. (Promoção válida
apenas para novos alunos)
Local: Centro de Danças Marcelo Ferreira ? R. Engenheiro Adel, 15 ? Tijuca ? Uma
quadra do Metrô Afonso Pena
Telefones: 2565?7330 / (Whatsapp) 9 9919-2106
Maiores informações e pré-reservas:
http://ciaserounaocena.com.br/curso-teatro-tijuca-10-setembro
E-mail: sncena@gmail.com
Nossa página no facebook; https://www.facebook.com/oficinateatroartelivre
Atenção

Não pré-reserve se não tiver certeza de fazer, estará tirando vaga de alguém e adiando
o início da oficina. Leia atentamente as informações, restando dúvidas escreva ou ligue
para gente que teremos prazer em ajudar.
?Este é um curso livre, de curta duração, não dá direito ao DRT, o mesmo você deve
tirar cursando Escolas técnicas, Universidades teatrais, ou por experiência prática
adquirida. Cursos Livres tem objetivos preparatórios, introdutórios e/ou reciclagem
teatral. Não se deixe enganar, consulte o site do MEC e liste as instituições que ofertam
a modalidade técnica ou graduação.?
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Informações do Anúncio
País: Brasil
Estado: RJ
Cidade: Rio de Janeiro
CEP: 20260200

