
„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság mind együtt. Az egyik ember 
ezt szereti, a másik azt, de nincs, kinek ne tetszenék a tánc...” /Kalidásza/ 

 

 

ÚJRA INDUL A TÁNCTANFOLYAM az ESE KlubjábanÚJRA INDUL A TÁNCTANFOLYAM az ESE KlubjábanÚJRA INDUL A TÁNCTANFOLYAM az ESE KlubjábanÚJRA INDUL A TÁNCTANFOLYAM az ESE Klubjában 

M E G H Í V ÓM E G H Í V ÓM E G H Í V ÓM E G H Í V Ó 

    2017. FEBRUÁR 28. 2017. FEBRUÁR 28. 2017. FEBRUÁR 28. 2017. FEBRUÁR 28. KEDD 19 óraKEDD 19 óraKEDD 19 óraKEDD 19 óra 

Kedves ESE tagok, Barátok, ismerKedves ESE tagok, Barátok, ismerKedves ESE tagok, Barátok, ismerKedves ESE tagok, Barátok, ismerősök!sök!sök!sök! 

Örömmel tudatjuk, hogy február 28Örömmel tudatjuk, hogy február 28Örömmel tudatjuk, hogy február 28Örömmel tudatjuk, hogy február 28----án kedden  folytatjuk a tánctanfolyamokat az án kedden  folytatjuk a tánctanfolyamokat az án kedden  folytatjuk a tánctanfolyamokat az án kedden  folytatjuk a tánctanfolyamokat az  

Erzsébetvárosi SE. klubjában / Bp. VII. István utca 29./ Erzsébetvárosi SE. klubjában / Bp. VII. István utca 29./ Erzsébetvárosi SE. klubjában / Bp. VII. István utca 29./ Erzsébetvárosi SE. klubjában / Bp. VII. István utca 29./  

Az elsAz elsAz elsAz első    óra programja: 1 óra ismétlés a tavaly tanult táncokbólóra programja: 1 óra ismétlés a tavaly tanult táncokbólóra programja: 1 óra ismétlés a tavaly tanult táncokbólóra programja: 1 óra ismétlés a tavaly tanult táncokból 

A második órától szabad tánc és ismerkedés az új táncolniA második órától szabad tánc és ismerkedés az új táncolniA második órától szabad tánc és ismerkedés az új táncolniA második órától szabad tánc és ismerkedés az új táncolni    vágyókkal.vágyókkal.vágyókkal.vágyókkal. 

Az est utolsó részAz est utolsó részAz est utolsó részAz est utolsó részében kis meglepetés ami természetesenében kis meglepetés ami természetesenében kis meglepetés ami természetesenében kis meglepetés ami természetesen    tánccal tánccal tánccal tánccal kapcsolatos.kapcsolatos.kapcsolatos.kapcsolatos. 

Minden táncolni vágyó, táncot tanulni akaró tagot, barátot, ismerMinden táncolni vágyó, táncot tanulni akaró tagot, barátot, ismerMinden táncolni vágyó, táncot tanulni akaró tagot, barátot, ismerMinden táncolni vágyó, táncot tanulni akaró tagot, barátot, ismerőst szeretettel várunk.st szeretettel várunk.st szeretettel várunk.st szeretettel várunk.    
    
Mivel ez az este egy kicsit ünnepi is, hozz magaddal egyMivel ez az este egy kicsit ünnepi is, hozz magaddal egyMivel ez az este egy kicsit ünnepi is, hozz magaddal egyMivel ez az este egy kicsit ünnepi is, hozz magaddal egy    kis fogyasztani valót, ha igényed van rá.   kis fogyasztani valót, ha igényed van rá.   kis fogyasztani valót, ha igényed van rá.   kis fogyasztani valót, ha igényed van rá.    

Üdvözlettel:Üdvözlettel:Üdvözlettel:Üdvözlettel: 

Budapest, 2017.február 18.       Budapest, 2017.február 18.       Budapest, 2017.február 18.       Budapest, 2017.február 18.           
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    Szakoszt.vez. Szakoszt.vez. Szakoszt.vez. Szakoszt.vez.     TánctanárTánctanárTánctanárTánctanár 

                             

                                                                                                                                                                                                     

 


