PARIS MARAIS DANCE SCHOOL
BALLET&CONTEMPORARY-GRAHAM

8e CURSO
VERÃO
Avançados & pre-profissionais

INTENSIVO
2018
a partir de 15 anos

2 a 27 de Julho em PARIS, França
CLÁSSICO/NEO-CLÁSSICO

CONTEMPORÂNEO-GRAHAM

nos estúdios do Centre de Danse du Marais, 41 rue du Temple, 75004 PARIS

TÉCNICA - RÉPERTÓRIO - CRIAÇÃO
REPERTÓRIO NEO-CLÁSSICO: RÉPERTÓRIO BALANCHINE
CONTEMPORÂNEO GRAHAM : REPERTORIO GRAHAM
COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA
*** Dois espetáculos finais ***

www.paris-marais-dance-school.org

8e CURSO INTENSIVO – VERÃO 2018
PARIS MARAIS DANCE SCHOOL
BALLET

&

CONTEMPORARY-GRAHAM

2 a 27 de julho de 2018 - PARIS, França
1 A 4 SEMANAS A ESCOLHER
1 a 4 semanas de dança em Paris !
… para reforçar suas bases e enriquecer seus conhecimentos
…. praticar as técnicas e repertórios neo-clássico e Graham
… ou se preparar para concursos, audições e provas
Para participar do espetáculo e das aulas de repertório, pas de deux, composição, é necessário se inscrever para
2 semanas pelo menos, incluindo ou a primeira quinzena ou a segunda quinzena.
3 períodos são possíveis :

--- de 2 a 13 de julho --- de 16 a 27 de julho --- de 2 a 27 de julho

COMPONHA SEU PROGRAMA
Componha você-mesmo seu programa personalisado !
De acordo com seu nível em cada uma das disciplinas, e segundo seu desejo, você pode compor o programa que
melhor corresponde às suas aspirações, com toda liberdade, desde que seu nível seja aceito pelos professores.

INTERESSE PEDAGÓGICO DO CURSO
Este curso intensivo propõe aos bailarinos e bailarinas um programa técnico rico, que os leva à descoberta dos
repertórios Graham e Balanchine e da composição coreográfica, com uma apresentação final.O curso é composto
em torno das 2 técnicas de base : clássico/neo-clássico Balanchine et Graham (base da dança contemporânea).
A combinação destas duas técnicas complementares dá aos bailarinos de hoje a técnica mais rica para abordar
uma carreira internacional com os coreógrafos atuais.

Para todos os bailarinos que quiserem :
 adquirir um stilo brilhante, aumentar sua virtuose, criatividade e experiência de palco
 aprofundar sua competência em dança clássica e se enriquecer com aquisição da técnica Balanchine
 descobrir ou aprofundar a técnica Graham para abordar em seguida as outras técnicas contemporâneas
mais facilmente
 descobrir os benefícios da combinação destas duas grandes técnicas Balanchine e Graham
 se preparar para as audições para PARIS MARAIS DANCE SCHOOL, para MARTHA GRAHAM SCHOOL em NYC, ou
para as escolas e companhias de nível international,
e saborear a atmosfera de um prédio histórico do século XVII, no coração de
Paris (metrô Hôtel de ville).
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PROFESSORES PRINCIPAIS
Maggie Boogaart(D.E.)
Dança contemporânea–técnica Graham
Composição coreográfica, barre au sol
Professora autorizada pela Martha Graham School, NYC
Coreógrafa, ex-solista internacional
Diretora e coreógrafa da companhia Dragon Productions (1994-2009)
Selecionada como bolsista para a Escola Graham
Foto : Juan Manuel Abellan

Ghislain de Compreignac (D.E.)
Dança clássica e neo-clássica
Variações, Pas-de-deux
Dança clássica escola russa (aluno de Golovine) e Balanchine
Ex-solista do Ballet du Nord (repertório Balanchine)
Ex-Bailarino do Ballet Royal de Wallonie, Ballet du Rhin, Ballet-Théâtre Français de
Nancy, Ballet-Théâtre Joseph Russillo, Maurice Béjart
Foto : Juan Manuel Abellan
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DISCIPLINAS
CONTEMPORÂNEO GRAHAM, ministrada por Maggie BOOGAART
➢ Técnica Martha Graham - níveis separados técnica de base/avançado
➢ Repertório - nível avançado/profissional

NEO-CLÁSSICO BALANCHINE, ministrada por Ghislain de COMPREIGNAC
➢ Técnica clássica e Balanchine - níveis separados avançado e intermediário (para certos

bailarinos de dança contemporânea)
➢ Repertório Balanchine - nível avançado/profissional

COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA, ministrada por Maggie BOOGAART
➢ Aprender a arte de criar sua própria coreografia, dançar no palco na apresentação final todos os níveis

BARRE AU SOL, ministrada por Nathalie BOCHENEK
Para todos os níveis, mesmo sem nenhuma experiência em dança.
➢ Mistura de yoga e Pilates, perfeita para curar suas pequenas
lesões, preparar para a dança, e alcançar um bem-estar físico.

ESPETÁCULOS : Sexta-feiras 13 e 27 de Julho (15h00-17h00)
▪
▪
▪
▪

Apresentaçõe finais, com repertórios Martha Graham e
Balanchine™ (variações, parcerias) e coreografias pessoais da turma de composição.
A seleção dos participantes será feita pelos professores. Todos os participantes do espetáculo
receberão um certificado.
Todos os pais e amigos próximos são convidados a participar desta celebração da dança.
NOTA : todos os alunos participantes do curso, barre au sol inclusive, são convidados a assistir
ao espetáculo.
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COMO SABER SEU NIVEL ?
Seu nível pode ser diferente em clássico e contemporâneo. Cada nível se beneficia de aulas
separadas.
Ajuste de nível : os níveis de todos os participantes serão observados a cada segunda-feira; estes serão
colocados no nível no qual terão mais chance de progredir.
Em caso de mudança de preço em razão da troca de nível, a diferença será reembolsada.
Graham / TÉCNICA DE BASE : é a priori a aula na qual você pode se inscever, mesmo se você for de
nível avançado em contemporâneo.
Graham / AVANÇADO : esta aula é acessível apenas aos bailarinos que tenham pelo menos de 3 a 4
anos de prática diária de Graham, e sob aceite do professor.

INFORMAÇÕES
www.paris-marais-dance-school.org
Maggie Boogaart : maggieboogaart@pmds.fr
Ghislain de Compreignac : compreignac@pmds.fr
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COMO COMPOR SEU PROGRAMA ?
1 –Escolha o que você deseja fazer
Escolha o que você deseja fazer :

2– Componha seu programa :
Componha seu programa, prevendo pausa para almoço, com ajuda da grade horária na página 6.

Aula de composição e de repertório, espetáculos




As aulas de composição e de repertório darão lugar à uma apresentação no fim da 2ªe da 4ª
semana.
Para participar destas aulas e dançar no espetáculo, é obrigatório participar de 2 ou 4 semanas
+participar das aulas de técnica Martha Graham (para repertório contemporâneo e/ou
composição) ou das aulas de clássico avançado (para pas-de-deux e variações) de manhã.
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PROGRAMA SEMANAL : componha seu programa
CURSO
VERÃO

Segunda-Feira

Terça-Feira

Quarta-Feira

Quinta-Feira

Sexta-Feira

9:30 - 11:00

GRAHAM
avançado *

GRAHAM
avançado *

GRAHAM
avançado *

GRAHAM
avançado *

GRAHAM
avançado *

11:00 - 12:30

CLÁSSICO
avançado

CLÁSSICO
avançado

CLÁSSICO
avançado

CLÁSSICO
avançado

CLÁSSICO
avançado

12:30 - 14:00

CLÁSSICO
reforço
intermediário

CLÁSSICO
reforço
intermediário

CLÁSSICO
reforço
intermediário

CLÁSSICO
reforço
intermediário

CLÁSSICO
reforço
intermediário

14:00 - 15:30

Repertório
Contemporâneo

COMPOSIÇÃO

Repertório
Contemporâneo

COMPOSIÇÃO

Repertório
Contemporâneo

15:30 - 17:00

Repertório CLÁSSICO Repertório CLÁSSICO Repertório CLÁSSICO Repertório CLÁSSICO Repertório CLÁSSICO
Pas-de-deux/var.
Pas-de-deux/var.
Pas-de-deux/var.
Pas-de-deux/var.
Pas-de-deux/var.

GRAHAM
técnica de base

17:30 - 19:00

GRAHAM
técnica de base

GRAHAM
técnica de base

GRAHAM
técnica de base

GRAHAM
técnica de base

* Aulas GRAHAM avançado 9:30 – 11:00 : acessível apenas sob seleção por Maggie Boogaart
para bailarinos que tenham pelo menos 2 ou 3 anos de prática diária da técnica Graham.

PAUSA PARA ALMOÇAR
Os participantes podem almoçar nos vestiários, ou melhor, sob o sol ! ☺
Alguns lugares privilegiados : fonte do Centre Pompidou (200 m), fonte da praça do l’Hôtel de Ville
(250 m)
… e vários lugares simpáticos para almoçar, lanchar ou jantar próximos : cafés, restaurantes, padarias,
creperias na rue du Temple, restaurante vegetariano na rue Rambuteau, « Au Pain quotidien » e
« Sushi bio » com produtos orgânicos na rue des Archives ...

ALOJAMENTO
É fácil encontrar alojamento no bairro (ver www.mije.com) e no centro de Paris em julho. Porém, nós
não vamos intervir nas suas pesquisas.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
IMPRIMIR/ESCANEAR + ASSINAR páginas 7,8, 9 + reenviar por e-mail ou Correios, com pagamento :
stages@pmds.fr- PMDS, 51 rue du Temple, 75004 Paris, France

Nome :

Sobrenome :

Altura (em cm):

Peso(kg):

Idade :
IMC :

Endereço completo :
Tel :
Contato em caso de emergência :

Masc / Fem

Data de nascimento :

________________

Cidade, CEP :
e-mail participante:

@
Tel:

e-mail :

Nível : Clássico: Profissional/avançado /intermediário Contemporâneo : Profissional /avançado /intermediário
Graham : Profissional/avançado/intermediário/iniciante

Marque as datas escolhidas :


2a6



9 a 13 * 

16 a 20



23 a 27

* Dançamos também em 14 julho

Lembrete : para participar das aulas de repertório, pas de deux, composição, 3 períodos possíveis :2 -13, 16 -27, 2–27

Circule a duração e aulas
escolhidas(ver exemplo abaixo)

CURSO VIRTUOSE VERÃO

Paris Marais Dance School
AULAS TÉCNICAS

níveis

aulas /
semana

duração

duração

duração

duração

1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

17:30
11:00
12:30

5
5
5

95 €
95 €
95 €

170 €
170 €
170 €

240 €
240 €
240 €

300 €
300 €
300 €

170 €

240 €

300 €

16 anos +

CONTEMPORÂNEO GRAHAM - Técnica
CLASSICO - Técnica

Técnica de base
avançado
Interm. - Reforço

REPERTÓRIO, COMPOSIÇÃO COREOGRAFICA
CLASSICO - Pas-de-deux / Balanchine
CONTEMPORÂNEO - Repertório
Composição coreográfica

horário

(Participação nos espetáculos)

avançado

15:30

5

avançado

14:00

3

110 €

210 €

avançado/Interm.

14:00

2

80 €

150 €

Calculo minha fórmula

95 €

Calcule seu total (opções es escolhidas)
+ adesão Centre de Danse du Marais

Total devido

12 €
€

Adesão obrigatória ao Centre de Danse du Marais (12 €)
(válida 1 ano, inclui 10% de redução nas lojas de dança)
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Reserve e pague ao mesmo tempo sua taxa de inscrição:
 por depósito em conta : PMDS – endereço : 51 rue du Temple, 75004, Paris, France
IBAN : FR76 3000 4008 1700 0102 6170 490

BIC : BNPAFRPPXXX

Favor enviar o comprovante de depósito –taxa de depósito e de câmbio por conta do participante– (nenhum outro meio de
pagamento é aceito, especialmente Western Union, Moneygram …)

 Todas as inscrições implicam em aceitar as Condições gerais do curso e da PARIS MARAIS DANCE SCHOOL (ver
abaixo e no site web : http://www.paris-marais-dance-school.org/fr/conditions-generales/).

Data:____________Assinatura:_____________________Assinatura dos pais (se estudante menor):_________________

INFORMAÇÕES IMPORTANTES - CONDIÇÕES GERAIS DO CURSO (trechos)
As Condições gerais completas que são autoridade são aquelas publicadas no site www.paris-marais-dance-school.org.
As disposições seguintes relativas aos cursos são igualmente aplicáveis :
•
•
•
•
•
•

Os cursos são abertos aos adolescentes e jovens adultos, segundo as indicações precisas em cada edital
de apresentação de curso.
A inscrição é levada em conta à partir do recebimento da ficha de inscrição devidamente preenchida e
assinada, da autorização dos pais para os menores e do pagamento do montante total.
As taxas de depósito e de câmbio são a cargo do participante ; A escola deve receber o montante líquido
tal qual indicado na ficha deinscrição.
Todo curso começado é devido, não é possível nenhum reembolso de taxa de inscrição, qualquer que
seja a duração do curso ou a duração da presença do participante no curso.
Os pais e amigos são bem-vindos para assistir às apresentações finais dos cursos.
Toda inscrição implica em aceitar o presente reglulamento e as condições gerais publicadas no site da
Internet de Paris Marais Dance School, no endereço url : http://www.paris-marais-danceschool.org/fr/conditions-generales/.

Para conhecê-lo melhor :
Sua companhia(s), se profissional :
Formação (escola, professor):

horas de dança/semana :

_______

Seu objetivo para este curso :
Quem recomendou este curso ? Nome/qualidade :
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FOTOS
Desejaria
fazer
fotos
profissionais
de
dança
?
Nós colaboramos com uma excelente equipe profissional que realiza
fotos em Paris, em estúdio ou em locais (por ex. : torre Eiffel …).
Contacte-os diretamente pelo www.parisdancephotography.com e
mencione que você participará deste curso.

Photo : Juan Manuel Abellan

Mais alguns segundos para responder à nossa pesquisa ? Obrigado ! ☺

COMO VOCÊ SOUBE DO CURSO VIRTUOSE ?
Fora da Internet
o Centre du Marais :
Recepção 
Programas 
Panfletos 
o amigos
o panfletos onde ? : ………………………………………………………………………………..
o cartazes onde ? : ………………………………………………………………………………..
o Propaganda onde ? : ………………………………………………………………………………..

Cartazes 

Internet
o www.danceeurope.net
o www.parisdanse.com
o www.paris-marais-danse-school.org
o www.maggieboogaart.com
o www.networkdance.com
o YouTube
o Facebook
o Twitter
o Spectable
o outros : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
o com qual pesquisa ? palavras-chave : ……………………………………………………………………………………………
Revistas : ………………………………………………………………………

Obrigado ! ☺
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