
Como funciona o Balletarrj?

O Balletarrj Escola de Dança tem como principal meta o ensino da dança

clássica para crianças, jovens e adultos. Somos uma escola particular e,

sendo assim, não temos nenhum tipo de prova para a entrada em nossas

aulas, fazemos uma aula avaliativa com o aluno para determinar melhor

seu nível técnico de ballet. Com essa avaliação, completamente gratúita, ,

colocamos o aluno em uma turma que condiz com seu nível, idade e

disponibilidade.

 

Nossa Escola se divide em 5 pilares principais:

 

 Pilar 1) Aulas presenciais de Ballet Clássico, todos entram aprendendo a

mesma base técnica, querendo ou não ser profissional, pois o ensino de

conteúdo certo e abrangente é para todos.

Nossas turmas começam a partir de 3 anos com o Baby Class, se

estendem para o Preliminar, Básico, Médio, Técnico e o Ballet para

adultos que atualmente possui o nível básico e médio. Muitos alunos

fazem Ballet a vida inteira pelo amor à arte ou como filosofia de vida e 

 até mesmo como exércício físico e outros alunos procuram se

profissionalizar.

 

Pilar 2) Dentro da Escola também temos a Cia Infantil e Jovem que são os

alunos que dançam em festivais e concursos e que querem ser bailarinos e

assim investem na carreira, podendo participar de eventos dentro ou até

fora do Brasil.

Também temos nosso espetáculo de final de ano, onde todos os alunos,

que quiserem, podem participar de todas as idades e níveis. É um dia

mágico onde podemos expressar todo o nosso amor pelo Ballet..
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Pilar 3) Ensaios particulares presenciais - Há anos implantamos no Rio de

Janeiro os ensaios particulares, que pode ser de Variação de Repertório

Clássico, como aulas de ponta, de saltos, de giros , de pas-de-deux e de

qualquer dificuldade que a bailarina tenha naquele momento. 

Acreditamos que essa fórmula acelera o crescimento técnico da bailarina

e facilita a ascensão da mesma na carreira. Já colocamos com esse método

diversas bailarinas e bailarinos em companhias profissionais pelo Brasil e

pelo mundo.

 

Pilar 4) Criação de coreografias exclusivas para os alunos que desejarem

um solo novo e diferenciado para dançar nos concursos e festivais

nacionais e internacionais.

 

Pilar 5) A mais nova criação de nossa Escola - EAD Balletarrj - Ensino a

Distância Balletarrj, foi idealizado em 2019 e colocado em prática em

2020 a pedidos de muitos bailarinos que morem longe do Rio de Janeiro

ou que não podem fazer parte de nossa Escola por algum motivo em

especial.

São aulas online práticas, particulares ou em turmas, por um aplicativo,

onde o professor estará o tempo todo corrigindo o aluno.

Criamos também o CURSO DE FOUETTÉS que será disponibilizado em

breve.



QUE LEVA A
DANÇA A

SÉRIO!

CONTATO  POR  WHATSAPP :

21  997775585

NOSSOS DIRETORES FORAM

BAILARINOS !

Somos  uma  empresa  famil iar !

Somos a Escola mais premiada

do Rio de Janeiro!


