
Reserve a sua aula de
High Heels e Chair
Dance Gratuita!!

Escola de Dança - Alta de Lisboa

Reserve Aqui

https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=17727475


Quem Somos

A STAGE 81 é uma escola de Dança

e Artes de Palco, que pretende

sensibilizar educar e formar

crianças e adultos atravês do

ensino artístico.



Testemunhos    

“Nada faz uma mulher mais bonita do 

que acreditar que ela é linda” Sophia Loren

 

“E é isto que acontece nas nossas aulas de Chair Dance.

 Nas nossas aulas aprendemos a acreditar em nós,

 acreditar que é possível, mesmo quem nunca tenha dançado

qualquer tipo de dança… aprender a conhecer a

 sensualidade da mulher, e deixem-me dizer-vos, que

 todas as mulheres possuem. 

As aulas deram-me a confiança de que, acreditando

 sou bonita, tenho sensualidade, 

com mais auto-estima. Sou linda!!!

Obrigada Denise Do Carmo por não desistires de mim!”

 

Rute Soares

 

Antes de iniciar as aulas na Stage_81 achava que tinha 

“dois pés esquerdos”,

 depois de 3 meses na escola participei num espetáculo!

Recebi muitos elogios e até disseram que

 parecia uma profissional!

 Quem diria! Obrigada à Denise por proporcionar 

um excelente ambiente durante as aulas,

 espírito de grupo e de união 

entre mulheres, é incrível! 

 

Raquel Smith

 

No dia a dia da vida de hoje, deixamos sempre para depois o que

 realmente nos dá prazer e esquecemos-nos de nós próprias…

sem percebermos vamos nos apagando aos poucos.

 

As aulas de High Heels fizeram renascer a mulher que já nem eu conhecia!

 Olhar no espelho olhos nos olhos e voltar a ter confiança,

 voltar a gostar do meu corpo tal como ele é, 

perceber que a ferrugem não se apoderou dos ossos e que dançar 

ainda faz parte de cada célula do meu corpo!

 

Poder dançar ao lado de tanta mulher lindas,

 todas tão diferentes e únicas e poder assistir à nossa evolução 

 conjunta foi algo muito especial para mim.

 Ter o prazer de conhecer e aprender com a professora Denise,

 que mais que uma professora é uma amiga,

 que mais que nos ensinar a dançar nos faz brilhar

 de dentro para fora, que nos consegue mostrar e provar 

a nossa sensualidade, o nosso poder e confiança.

 Sem dúvida uma experiência muito gratificante

e que aconselho a todas as mulheres!

 

Sara Rocha



Reserve a sua aula Experimental

 Vagas Limitadas

Reserve aqui

https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=17727475
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=17727475


O que beneficia ou fazer uma aula Experimental:

Tem a oportunidade de experimentar a modalidade de High Heels e Chair dance,

conhecer a escola a professora, e ver como se sente a fazer estas modalidades.

Orientação especializada da professora Denise do Carmo profissional de Dança com

vasta experiência de ensino. Escola pioneira na modalidade de Chair Dance e

Burlesco.
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