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צעירונת'צעירה א1צעירה (ו- ד ) בלט צעירים צעירה ייצוגיתעתודונתבלט פצפוצים 1צעירה צעירונת

ו-כיתות דו-כיתות דו-כיתות דבינוני חד שבועי-מתחילו-כיתות דו-כיתות דג-כיתות בו-כיתות דו-כיתות ד
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שרון פיינרו יעל הופמןחן ריינשטייןליליה יעל הופמןאלמוג דודטל מלמן גל ליברפרוינדמאיה שאול

1פצפוצים חטיבה ייצוגיתחדשים- מחוליק(ו-ד) Aהיפ הופ 2פצפוצים 'עתודה א
*3פצפוצים 1פצפוצים עתודונתגן חובה- מחוליק ו-בלט צעירים ד

2פצפוצים 

ג-כיתות בחד שבועי- מתקדמיים ג-כיתות בג-כיתות בו-כיתות דהכנה לבלט ומחולג-כיתות בט-כיתות זטרום חובה + חובה הלהקות הצעירותג-כיתות בח-כיתות ז
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דורית הופמן(אלכסנדר)אריק אלפסי שרון פיינרו יעל הופמןחן ריינשטייןליליה יעל הופמןאלמוג דודטל מלמן ליאור סנדורי גל ליברפרוינדמאיה שאול

(ו-ד) Aהיפ הופ חטיבה ייצוגית בלט תיכון*נעוריםצעירה ייצוגיתעתודה אטרום חובה-מחוליק 3פצפוצים תיכון ייצוגית בלט חטיבה*ותיקים- מחוליק(י-ז) Bהיפ הופ 'צעירה א בלט חטיבה ותיכון

הלהקות הצעירותט-כיתות זמתקדמים- דו שבועי ' י-'כיתות חו-כיתות ד'י-'כיתות זמחול יצירתיג-כיתות ביב-כיתות ימתקדמים דו שבועי- בינוניטרום חובה + חובה'נעורים מת, נעורים', עת א, 1עת ו -כיתות דבינוני חד שבועי-מתחיל
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ליאור סנדורי דורית הופמן(אלכסנדר)אריק אלפסישרון פיינרויעל הופמןחן ריינשטייןליליה מעיין ברגר : מדריכה יעל הופמן(דימה)איריס קישקה טל מלמן ליאור סנדורי מאיה שאולגל ליברפרוינד

(י-ז) Bהיפ הופ תיכון ייצוגיתבלט חטיבה ותיכון*1עתודה נעורים מתקדמיםבלט קטנטנותנעורים מתקדמים בלט תיכון*טרום להקה ובלט (ט ומעלה)היפהופ נבחרת נעורים1עתודה 

'נעורים מת, נעורים', עת א, 1עת יב-כיתות ימתקדמים דו שבועי- בינוני ח-כיתות זומעלה' כיתות ט'  ב-'כיתות אומעלה' כיתות טמתקדמים- דו שבועי 'ב-'כיתות א'נעורים מתק, חט יצ, תיכון יצ'י- ' כיתות חח-כיתות ז
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ליאור סנדורי דורית הופמן(אלכסנדר)אריק אלפסייעל הופמןחן ריינשטייןליליה אלמוג דוד20:00-21:30(דימה)איריס קישקה טל מלמן ליאור סנדורי מאיה שאולגל ליברפרוינד
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" השרון
פויינט מתקדמים*

: ניהול אמנותי

יניב הופמן

 פויינט*

חטיבה ותיכוןיב-כיתות יאולם אלון גדול

18+21:20-22:00גילאי - בוגרים 

: ניהול חזרות

20:45-21:30אלמוג דוד

(אלכסנדר)אריק אלפסי(דימה)איריס קישקה21:00-23:30

: ניהול אמנותי

יניב הופמן

שיעור בלווי פסנתרן* 
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