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Le jazz de rue est un mélange de jeux de jambes
rapides et complexes, de tours gracieux et de
mouvements acrobatiques au sol. Ce genre de
danse travaille sur la créativité des danseurs, leur
compréhension de la musique et leur énergie,
fusionnant la danse jazz traditionnel avec le
hip-hop.
Ce cours enseigne les principes fondamentaux
de la danse jazz combinée avec la danse de rue
moderne, ce qui rend ce cours encore plus
intéressant. Les élèves travailleront la flexibilité
du corps avec la danse jazz et en même temps la
force du corps dans le hip-hop. Cette activité
convient aux garçons et aux filles et aux
débutants.
Les élèves doivent porter des baskets et des
pantalons adaptés à la danse. Ce cours
préparera un spectacle pour la Mi-juin.

Street jazz is a mix of fast, intricate footwork,
graceful spins and acrobatic floor moves. This
genre of dance works on dancer's creativity,
their understanding of the music and their
energy, fusing traditional jazz with hip hop.
This course teaches the fundamentals of jazz
dance that combines modern street dance,
making this class even more interesting.
Student will work on the flexibility of the body
from the traditional jazz dancing and the
strength of the body in the hip-hop. This
activity is suitable for girls, boys and those
who don’t have any dance background.
Students must wear sneakers and pants
suitable for dancing. This course will prepare
for a show in mid-June
สตรีทแจ๊ส การเต้นผสมผสานระหว่างการเคลื่อนไหวที่
รวดเร็วและสลับซับซ้อนการหมุนที่นุ่มนวลและการ
เคลื่อนไหวบนพื้นกายกรรม ประเภทของการเต้นรำนี้
ทำงานบนความคิดสร้างสรรค์ของนักเต้นความเข้าใจใน
ดนตรีและพลังงานของพวกเขาหลอมรวมแจ๊สดั้งเดิมกับ
ฮิปฮอป.
ที่ดูทันสมัย ทำให้คลาสนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ใน
คลาสเรียนจะมีการสอนเรื่องความยืดหยุ่นของร่างกาย
อย่างถูกต้องในแบบการเต้น แจ๊สและความแข็งแรงของ
ร่างกายอย่างถูกต้องในการเต้นแบบ สตรีทแจ๊สมีการเพิ่ม
ทักษะ ฝึกสมาธิ ฝึกความจำในการจดจำท่าเต้นต่างๆ
เพื่อสร้างเสริมร่างกายในส่วนต่างๆให้มีความแข็งแรง
อีกทั้งยังได้ปรับการเข้าสังคมและได้สร้างบรรยากาศที่
ดีในการเรียน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเต้นก็สามารถฝึกไป
พร้อมๆกับเพื่อนร่วมคลาสได้ เหมาะสำหรับหญิงและ
ชาย
นักเรียนต้องสวมรองเท้าผ้าใบและกางเกงที่เหมาะสมต่อ
การเต้น
(หลักสูตรนี้มีการแสดงช่วงกลางเดือนมิถุนายน.
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