Modo de funcionamento:
As aulas de canto estão enquadradas
nas actividades do CNG - Clube Nacional de Ginástica pelo que os alunos
deverão ser sócios do mesmo o que
implica uma inscrição de 17€ (anual)
e o pagamento do seguro de acidentes pessoais (11€ anual) com uma
cobertura de 27.024,00 € por morte
ou invalidez permanente.
As aulas são adquiridas em pacotes
de 4 ou 8 aulas e vão sendo descontadas pelo professor.

TODAS AS IDADES

TU TENS TALENTO!

8– 100€ (poupa 10,00€)

AULAS A DOIS
60 min.

JUNTOS VAMOS MOSTRAR
DO QUE ÉS CAPAZ COM E SEM MICROFONE

Aulas de 30 minutos:
4- 55,00€

AULAS INDIVIDUAIS
30 ou 60 min.

Horários flexíveis
English spoken
On parle francais
Si parla Italiano

Audição GRÁTIS!

EXPERIMENTA UMA AULA GRÁTIS!
Liga 96 271 30 75

Aulas de 60 minutos:
4– 90,00€
8– 160€ (poupa 20,00€)

Se necessitar de faltar a uma aula
terá que fazê-lo até 24 horas antes
para não ser descontada no pacote

Info. e marcações: Secretaria do
Clube Nacional de Ginástica
Rua Machado dos Santos, 112 - Parede
21 457 10 10
Horários/Audição Grátis: 96 271 30 75
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Benefícios do canto

em anúncios, novela ou programas artísticos.

Através da voz, os jovens (e os menos jovens) aprendem a exprimir-se. O Canto ajuda a desenvolver a imaginação e a criatividade bem como a auto-estima e confiança. Os mais tímidos
aprendem a desinibir-se enquanto se divertem. É também bom para vários aspectos físicos como respiração, correcta colocação da voz e diminuição da rouquidão e, não menos importante,
proporciona bem estar psicológico (“Quem canta seus males espanta”). Bom para professores e
outras pessoas que precisam de falar em público.

Fez um curso de aperfeiçoamento em teatro
musical na Arts Educational Schools London,
(Escola dirigida por Sir Andrew Lloyd Weber). Tem mais de 15 anos de experiência como "Singing Waiter" com a empresa Ópera

