
Клуб за изкуства “Терпсихора”

Клуб за изкуства “Терпсихора” е основан през 2013 година от Борислава Тодорова. В
него се обучават деца на възраст от 4 години до големи хора, танцуващи за удоволствие
и забавление. Мотото на клуба е “Забавлението е танц и дисциплина”. Предлагат се
занимания по класически балет, съвременен танц, характерни танци, както и боди балет
и сватбени танци за възрастни.

В годините школата взима участие в многобройни конкурси в страната, а децата
печелят призови места в София, Русе, Казанлък, Варна, Пловдив, Бургас, Долна
Малина, Копривщица, Трявна, Банско.
Четири години клубът организира Танцов фестивал “Намери своя ритъм”, който е
предназначен за деца, които са далеч от танцовото изкуство. Те получават
възможността да се запознаят с 5 различни стила - класически балет, съвременен танц,
латино и народни танци и хип-хоп. По време на фестивала вземат участие в различни
безплатни танцови семинари, водени от видни в сферата преподаватели. На финала
участниците танцуват в празничен концерт,  а всички получават грамоти и награди.
През 2018 г. и 2019 година по време на събитието се провежда и танцов конкурс, в
който се включват различни школи от страната в направленията класически балет,
характерен танц, съвременен танц, танцово шоу и К-поп.
Клуб за изкуства “Терпсихора” има немалко международни участия. Концертната
група на школата 3 поредни години се класира и участва във Финалите на Световна
танцова купа - Офенбург, Германия (2017 г.), Ситжес, Испания (2018 г.) и
Брага,Португалия (2019 г.) Призови места децата получават и на Световна
квалификация в Букурещ, Румъния през 2017 г. и 2018 г. Децата печелят и квота за
финалите в Канада, но не успяват да участват там. През 2017 година танцуват в
професионалния балетен конкурс в гр. Модика, Италия.

Част от допълнителните занимания са свързани с участие в безплатни Онлайн уроци
за деца, които искат да танцуват балет в домашни условия. Също така клубът
предоставя авторски балетни електронни книжки, чрез които освен знания за
изкуството на танца се развива четивна и математическа грамотност. Децата участват в
различни конкурси за балетни снимки и проекти за танц на открито.
Ежегодно всички деца от школата участват в Балетен спектакъл, който представят за
Коледа.

Екипът преподаватели се стреми да развива креативност, техника, актьорско
майсторство, но най-вече да съхрани любовта на децата към танца.
Ще се радваме да станете част от голямото семейство на Клуб за изкуства
“Терпсихора”!
Повече информация може да откриете на нашия сайт и официалната ни страница във
Фейсбук, а достъпни видео материали има в нашия Youtube канал.

http://caterpsihora.com/
https://www.facebook.com/caterpsihora
https://www.facebook.com/caterpsihora
https://www.youtube.com/channel/UCa0vAXGNvl0InWpXrKUp4Pg/videos?view_as=subscriber

