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Szkoła tańca Poznań ArtofMove.pl to jedna z największych i najbardziej prężnych szkół tańca w Poznaniu.
Działa już od 2008 roku i w tym okresie, przez jej sale przewinęło się wiele osób spragnionych rozwijania
swych pasji tanecznych.

Szkoła ArtofMove charakteryzuje się dużą ilością uczonych technik tanecznych takich jak: taniec towarzyski,
bachata, kizomba, salsa cubana, salsa liniowa, zouk, samba, semba, modern jazz, lyrical jazz, dancehall, twerk
i inne.

Szkoła tańca Art of Move nie bez przyczyny nazywana jest pionierem na poznańskim rynku w takich
technikach jak Salsa Kubańska, Bachata czy Kizomba. Dzieje się tak, nie tylko dzięki naszym instruktorom,
ale również dzięki stałej współpracy z najlepszymi polskimi i zagranicznymi tancerzami, którzy, dzięki nam,
chętnie odwiedzają Poznań.

Oczywiście nie zamykamy się na inne techniki. W naszej ofercie znajdziecie ponad 20 różnorodnych
specjalistycznych zajęć, które podzieliliśmy na 5 kategorii ? dla dzieci, dla kobiet solo, w parach, techniki
sceniczne i uliczne oraz fitness. Do najbardziej popularnych i lubianych zajęć należą: Balet dla dzieci, Taniec
klasyczny, Modern jazz, Hip hop czy Dancehall. W obecnym sezonie tanecznym powiększyliśmy naszą
propozycję o takie techniki jak Tango Argentino czy, zyskujące coraz większą rzeszę entuzjastów, pochodzące
z Angoli, Kuduro i Afro house.

Kategorie
Kultura i sztuka - Taniec
Hobby i rozrywka - Taniec
Według lokalizacji - Wielkopolskie - Poznań
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Szkoła tańca poznań, Nauka tańca poznań, Kurs tańca poznań, Taniec towarzyski, Bachata, Kizomba, Salsa
cubana, Salsa liniowa, Zouk, Samba, Semba, Modern jazz, Lyrical jazz, Dancehall, Twerk
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