
  Mega Dance Event – מחול חוצה גבולות

 : שירי רפאלמקצועי: יניב הופמן,  רכזת אירגונית מנהל                            קפריסין, 2017 אפוספ
 

    

 

   ORAL BEACH HOTEL C  –המלון 

 

בעל התמחות , כוכבים 5בדירוג של מלון 

 בכנסים . מיוחדת בהפקת

 . שלשות/רביעיות/חמישיותשל  סוויטותלינה ב

מגוון מדהים של אוכל מכל הסוגים  – ארוחות

 (. וכד' נקניקיות, פסטות נגטס,"ילדים"אוכל כולל דוכני )

 אקאמס, אפרודיטה, ברנרד וארוס. – מתחמי מחול 4

            , באולמות המחולוכוסות מתקני מים 

, הגברה שהוזמן במיוחד לכנס לינולאום מקצועי

 .ונוף מאולמות המחול לים , ברים לבלטותאורה

כל יום עד פתוחה  –מחוממת סגורהבריכה 

 בערב. 20:00

 מדהים לחוף הים של פאפוס נוף

 שיעורי מחול

 כנס עומק איכותיכמופק  "Mega Dance- paphos"כנס 

 : (בשונה ממבנה כנסים המוניים

 . דק'( 60דק' ולא  75-90)שיעורים ארוכים יותר ה*

שאיתם רצים לאורך חלוקה לקבוצות עבודה קבועות *

 הכנס. 

)ולא רק סדנא מספר מפגשים עם הרקדנים מורה לכל *

 המשכיות ועבודה מעמיקה. רצף, על מנת ליצור אחת( 

 

 מורים 9 מביא לכם "Mega Dance- paphos"כנס 

 :המחול בעולםוהמבוקשים מהטובים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרעננים וחידושיםפעילויות 

של זירה  יתתכונת חדשנבמם מפגשי – )חדש!!( "זירה מפגשי"

מציגים, מדברים, , חווים את כולםבה כולם רואים ו –מעגלית 

 מופיעים ולומדים מאחרים. 

 קצר נאמברקבוצות עבודה שיוצרות –)חדש!!(  "ראש בראש" 

 ומתחרות על תואר הקטע הטוב ביותר. לכל נבחרת יהיה 

 ביןחלקם רקדני הכנס יחולקו . שיבחר מראש קפטיין-דאנס

  צ'ופרים לזוכים.***ישמשו כשופטים בתחרות.  וחלקםהנבחרות, 

 

Show Time""- על בימת המלון  של רקדני הכנס מופע מחול

קטעים קבוצתיים עפ"י החלטת /יתן להעלות סולואים/ דואטיםבו נ

 והמורים. הסטודיו

 הקומבינציות יוצגו  ומפגש זירה מסכם ב –)חדש!!(  מצגת כנס

 של המורים שלימדו.  נבחריםחומרים  -שנלמדו במהלך הכנס

 לוי לילי במלון, הכולל נשנושי לילהבי – מפגשי לילה )חדש!!(

ושתייה קלה, מוסיקה, הקרנת סרטים, משחקים ושיחות אל תוך 

 לרשותינו יהיו הבר של המלון ואולמות המחול.  הלילה.

 בשעות הצהרים או בערב   הליכה מרוכזת –בסביבה  בילוי

 .(בלבד בליווי מלווי הכנסמהמלון, קצרה צעידה )למרכז / חנויות/ בתי קפה 

 לאחרביום האחרון  –החדש שנבנה בפאפוס  mall-הלמבקשי *

נשתדל לעצור בקניון לזמן  ,החדרים, בדרכינו לשדה התעופה יפינו

 )במידה ויתאפשר(. הטיסות שיהיו הסתובבות בהתאם לזמני

 


