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BALLET (FILLES)

Activités Extra-scolaires (AES)



C’est une introduction au ballet classique. 
L’apprentissage comprendra les exercices 
et les mouvements danse.  Les élèves 
doivent obligatoirement porter une robe 
et des chaussures de ballet. L’achat peut se 
faire dans les centres commerciaux ou à 
Sasha Ballet Shop (MBK 3ème étage) ou 
auprès de l’animatrice de l’activité par 
courriel à wanadanse@yahoo.com (après 
réception de la con�rmation de 
l’inscription). Ce cours préparera un 
spectacle pour la Mi-juin.

DESCRIPTIF
DESCRIPTION
รายละเอียด This activity is the introduction to classical 

ballet. The class includes ballet exercises 
and free-movement. This class is designed 
to develop good posture, using controlled 
and sustained movement to encourage 
correct muscle development. Children 
learn ballet movement while continuing 
creative exploration with emphasis on the 
overall enjoyment of dance. Students 
must wear ballet dress and shoes. Parents 
can buy dress and shoes in department 
stores or at Sasha Ballet Shop (MBK 3rd 
Floor) or send an order by e-mail to the 
instructor at  wanadanse@yahoo.com 
(after receiving the registration’s 
con�rmation). This course has a show 
mid-June.  

กิจกรรมนี้เป็นการสอนบัลเล่ต์ขึ้นพื้นฐานให้
นักเรียนฝึกท่าทางโดยใช้การเคลื่อนไหวเพื่อ
ให้กล้ามเนื้อได้พัฒนาอย่างถูกต้อง นักเรียนจะ
ได้รับสนุกสนานในการเต้น นักเรียนจะต้องสวม
ชุดและรองเท้าบัลเล่ต์ ซึ่งผู้ปกครองสามารถหา
ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า หรือที่ร้าน  Sasha 
Ballet Shop (MBK ชั้น 3)  หรือสั่งซื้อกับทาง
ผู้สอนทางอีเมลที่ 
w a n a d a n s e @ y a h o o . c o m 
(หลังได้รับการยืนยันการสมัครแล้วเท่านั้น) 
หลักสูตรนี้มีการแสดงช่วงกลางเดือนมิถุนายน
.
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