
                                    סטודיו גדול 9201 מערכת לפי אולמות

 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

15:45-17:00 
נבחרת חדשה 

 בלט

16:00-17:15 
חדשה  האנסמבל 
 ג'אז לירי
 טל קרת

16:30-17:30 
אקרובטיקה 

חדשה + הצעירה 
 ו' -ד'

16:00-17:15 
+  3לולה שלב 

 חדשההנבחרת 
 

15:45-17:15 
חדשה הצעירה 

 בלט

 מתחיל מינואר

17:15-18:45 
חדשה הצעירה 

 בלט

17:15-18:00 
 ב'-ג'אז א'

 טל קרת

17:30-18:30 
 אקרובטיקה

ד )שלב -כיתות ב
2+3) 

17:15-18:15 
 ב-א בלט 

 לולה אירגו
 
 

17:15-19:10 
להקה בוגרת 

 קלאסי
 

13:30-15:30 
קלאסי מצוינות 

אנסמבל ונטראז' 
 מתקדמיםבינוניים ו

18:45-20:15  
 בוגרות קלאסי

 

18:00-19:00 
 ד' -ג'אז ג'

 טל קרת

18:30-19:30 
 אקרובטיקה 

 אנסמבל וחטיבה 

18:15-19:30 
   2לולה שלב 

 חדשות  וממשיכות
 

19:15-20:45 
קלאסי אנסמבל 

 חדשהה
 

15:30-16:30 

חיזוק ומתיחות כולן 

 )אם יש אולם(/פוינט

20:15-21:45 
קלאסי אנסמבל 

 חדשהה
 

19:00-20:15 
ג'אז לירי צעירה 

 חדשהה
 טל קרת

19:30-20:30  
 אקרובטיקה 

 נטראז' ותיכון

19:30-20:45 
עמית סדנה 

 אנסמבל החדשה
 

21:00-22:15 
 נטראז' פוינט

 

21:45-22:15  
 החדשה אנסמבל

 פוינט

20:00-21:30 
 נבחרת  דיוורסיטי

20:30-22:00 
אירובי דאנס 

 רחלי 

20:45-22:00 
 סדנהעמית 

 להקה בוגרת

  

 

  חדשסטודיו 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון

15:45-17:00 

 צעירה חדשה מודרני

16:00-17:00 
ז -ח' )ו-הופ ז'-היפ

 משנה קודמת(

   16:45-17:30 
 גיל הרך
 הילה חי

17:00-18:30 

 נטראז' מודרני

17:00-18:00 
 ה'-הופ ג'-היפ

ד שנה -)ב
 קודמת(

17:30-18:10  
בלט לגיל הרך סימה 

 3-4אפרים 

 17:30-18:45 

 חדשה מודרניהצעירה 
 

18:30-20:00 

אנסמבל חדשה 

 מודרני

18:00-19:00 
 ו' -הופ ד'-היפ

ה שנה -)ג
 קודמת(

 

18:15-19:00 
בלט לגיל הרך סימה 

 4-5אפרים 

19:30-20:30 
 פילאטיס בר

 לבוגרות חיזוק
 לולה אירגו

19:15-20:45 
 

 תלהקה בוגרמודרני 
 הילה חי

20:15-21:45 

מודרני בוגרות מסלול 

 פתוח

19:00-20:00 
 ט'-הופ ח'-היפ

 

  20:45-22:15 
מודרני אנסמבל 

 הילה חי -חדשהה



                                       רמוןסטודיו 

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון

16:30 
17:30  

 ו-ד היפ הופ 
 מורן קורן

16:45-17:30 
 5-6ום בלט טר

 דגנית

 16:45-17:30 
 5-6טרום בלט גיל 

יפתח אחרי -דגנית 
 החגים

 
 

16:00-17:15 
 להקת ג'וניור

17:30-18:30  

 להקת ג'וניור

 קורן מורן

 

17:30-18:15 
 4-5טרום בלט 

 דגנית

17:00  
 הופ-היפ

 ב' חדשים-א'
 עדן דפנה

 

17:30-18:15 
 3-4טרום בלט גיל 

 דגנית

17:15-18:15 
 ד' -ופ ג'ה-היפ
ג של שנה -)ב

 קודמת(

18:30-19:30 
Diversity 

-נבחרת היפ
 הופ

 מורן קורן

18:15-19:10 
 ב'-'כיתה א

 דגנית
 

17:45-18:45 
 ג' חדשים
 עדן דפנה

18:15:19:05 
 מודרני

 ב דגנית -א 

18:15-19:15 
 ו'  -היפ הופ ה'   
ה' של שנה -)ד'

 קודמת(          
 19:30-20:30 

 פזית
18:45-19:45 

 ז'-הופ  ו'-היפ
 עדן דפנה

 

19:30-20:30 
 פזית

19:15-20:15 
 מתקדמיםהופ -היפ

20:15 
 LIFE 

 DANCE 

20:30-21:30 
 פזית

20:30  
 -מודרני

 שיעור נשים

            21:45- 20:15 פזית 20:30-21:30
 D-קרייזי

 

 

 

 

 

 

 


