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Renomowana szkoła tańca w Poznaniu, którą wyróżnia przyjazna i bezstresowa atmosfera podczas zajęć.
Znakomite efekty prowadzonych przez nas kursów tańca oraz obozów tanecznych sprawią, że po ukończeniu
nauki można zaskoczyć wszystkich na imprezie, oczarować na balu lub zachwycić podczas uroczystości
weselnej.

Szkoła tańca Art Of Move zapewnia naukę tańca dla dzieci i dorosłych pod okiem doświadczonych
instruktorów ? w postaci zajęć stacjonarnych lub cyklicznych obozów tanecznych. W naszej szkole tańca do
dyspozycji pozostają profesjonalnie urządzone sale o łącznej powierzchni 350 metrów kwadratowych. Każdy
kurs tańca z naszej oferty to połączenie treningu i dobrej zabawy.

Art of Move - pionier wielu styli tanecznych

Szkoła tańca Art of Move nie bez przyczyny nazywana jest pionierem na poznańskim rynku w takich
technikach jak Salsa Kubańska, Bachata czy Kizomba. Dzieje się tak, nie tylko dzięki naszym instruktorom,
ale również dzięki stałej współpracy z najlepszymi polskimi i zagranicznymi tancerzami, którzy, dzięki nam,
chętnie odwiedzają Poznań.

Oczywiście nie zamykamy się na inne techniki. W naszej ofercie znajdziecie ponad 20 różnorodnych
specjalistycznych zajęć, które podzieliliśmy na 5 kategorii ? dla dzieci, dla kobiet solo, w parach, techniki
sceniczne i uliczne oraz fitness. Do najbardziej popularnych i lubianych zajęć należą: Balet dla dzieci, Taniec
klasyczny, Modern jazz, Hip hop czy Dancehall. W obecnym sezonie tanecznym powiększyliśmy naszą
propozycję o takie techniki jak Tango Argentino czy, zyskujące coraz większą rzeszę entuzjastów, pochodzące
z Angoli, Kuduro i Afro house.
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