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22 ΙΟΥΝΙΟΥ - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

22 Ιουνίου - 31 Ιουλίου 2020



Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν
παιδιά 5-13 χρονών, τα οποία είναι χωρισμένα
σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους.

Τα τμήματα είναι μικρά και οι θέσεις περιορισμένες.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΞΕΚΙΝΑ...

•Μάθημα Χoρογραφίας
•Τραγούδι
•Θεατρικό Παιχνίδι
•Ζωγραφική
•Ομαδικά Παιχνίδια Συνεργασίας
•Μουσικό Εργαστήρι
•Δημιουργικές Κατασκευές
•Θεατρικά Κοστούμια
•Τεχνικές Παρουσίασης
•Καλλιτεχνική Έκφραση
•Μοντέρνος Χορός
•Κινησιολογία
•Γυμναστική

•Διατροφολογία
•Χειροτεχνίες
•Μαγειρική
•Κολάζ
•Παραμύθι
•Κουκλοθέατρο
•Χοροδράμα
•Γνωριμία με μουσικά όργανα
•Ρυθμός & παιχνίδι
•Καλεσμένοι (Guests) φίλοι 
  της σχολής από τον χώρο
  της Μουσικής, Θεάτρου, Χορού,   
  Μόδας, Τέχνης, Αθλητισμού κ.ά. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

POTENZIA SLEEP OVERPOTENZIA SLEEP OVER

Παραστάσεις γίνονται κάθε Παρασκευή πρωί για τα ίδια
τα παιδιά, ενώ γονείς και φίλοι έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τις παραστάσεις μας στις 10 και 24 Ιουλίου.

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, παιδιά άνω των 11 χρονών θα μπορούν
να διανυκτερεύσουν στη σχολή και να έχουν μια αξέχαστη
εμπειρία με τους φίλους τους και το προσωπικό του σχολείου.
Κόστος: €30 (Συμπεριλαμβάνεται το δείπνο και το πρωινό)

1 Εβδοµάδα €135

2 Εβδοµάδες €250

3 Εβδοµάδες €370

4 Εβδοµάδες €485

5 Εβδοµάδες €585

6 Εβδοµάδες €650

ΠΑΚΕΤΑ/ΤΙΜΕΣΠΑΚΕΤΑ/ΤΙΜΕΣ

*

*

1 Εβδοµάδα €120

2 Εβδοµάδες €220

3 Εβδοµάδες €320

4 Εβδοµάδες €410

5 Εβδοµάδες €475

6 Εβδοµάδες €550

Ο καλλιτεχνικός χώρος Potenzia del’ arte προσφέρει 
για ακόμη μια χρονιά τη μοναδική εναλλακτική λύση 
για τη διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των παιδιών.

22 Ιουνίου - 31 Ιουλίου 2020

Σε ένα μοντέρνο κτήριο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, 
τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν κοντά στη μουσική, 
το χορό, το θέατρο και γενικά τη δημιουργία!

Ξυπνήστε τον καλλιτέχνη μέσα στο παιδί σας...

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

προσφέρεται Δευτέρα-Παρασκευή 

από τις 09:00-13:00, ενώ η προσέλευση 

των παιδιών στο χώρο μας μπορεί 

να γίνει από τις 07:15 και 

η παραμονή τους μέχρι τις 15:00, 

χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται 
το καθημερινό προσεγμένο 
πρωινό, με σνακ και ρόφημα.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΙΜΗ για αδέλφια. Το 2ο παιδί έχει 10% έκπτωση.
Τα δίδακτρα προπληρώνονται και οι πληρωμές γίνονται μόνο με μετρητά. 
Σε περίπτωση ακύρωσης, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ
ΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
(EARLY REGISTRATION)

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


