
 

 2019-2020  ואירועיםמועדים חופשות 

  תחילת שנת הלימודים באקדמיה למחול יוניסון 1/9/2019

 20:00ביוניסון בשעה  מפגש תחילת שנה לכלל הורי יוניסון 04/09/19

 לא יתקיימו שיעורים –ערב חג וחג  ראש השנה תחופש 29/9-1/10/19
 2/10/19-חוזרים לשגרה ב

 לא יתקיימו שיעורים 22-ה בחירות לכנסת 17/9/19

 לא יתקיימו שיעורים –ערב חג וחג  יום כיפור 8-9/10/19
 10/10/19 -חוזרים לשגרה ב

 להקות מחול-מופעי העשרה 
 פרטים בהמשך

 

 ימו שיעוריםילא יתק –ערב חג וחג  חופשת סוכות 13-22/10/19
 23/10/19-חזרה לשגרה ב
 

 הבוקר ואחה"צבשעות  השלמת שיעורים 15-17/10/19
 

  ברצלונה YAGPצי גמר ח 4-9/12/19

 Elementary + Intermediate בחינת אמצע שנה בבלט קלאסי 16/12/19
+Advance  

 Basic + First step בחינת אמצע שנה 17/12/19

, הכנה Primary, First Stepלתלמידי  חופשת חנוכה  24-30/12/19
ולכל מי  Basic–, הכנה ל First Step-ל

 שלא משתתף בקורס חנוכה.
 31/12 -ב חזרה לשגרה

25-29/12/19 Winter intensive קורס חנוכה לתלמידי האקדמיה 
 Basic-Advance-מ 

 כולל סופ"ש() 
 .שיעורים אין להחסיר -כשבועיים לפני המופע  

 עדר מחזרות גנרליות.יאין לה
לכך שמי לגרום עדרות עלולה יה

 שיעדר לא ישתתף במופע.

  מופע חורף בסוזן דלל 11/1/20

 19/01/20-חזרה לשגרה ב המופע חופשה לאחר 12-18/1/20

 פרטים בהמשך איי ביליב -תחרות ארצית 20/02/20

 תל אביב -מרכז סוזן דלל גאלה מיה ארבטובה 03/2020

 שיעורים לא יתקיימו פורים תחופש 9-11/3/20
 12/3-חזרה לשגרה ב

 שיעורים לפי מערכת קורס פסח Spring Intensive –קורס פסח  1-7/4/20
 )לא כולל יום שישי(

 17/4/20 -חזרה לשגרה ב חופשת פסח 8-15/4/20

 19:00השיעורים יתקיימו עד השעה  ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 20/4/20

 19:00השיעורים יתקיימו עד השעה  צה"לערב יום הזיכרון לחללי  27/4/20

 לא יתקיימו שיעורים יום הזיכרון ויום העצמאות 28-29/4/20

 



 

 

 

 *שינויים עשויים לחול במועדים אלה בהודעה מראש. 

 31/5 -חוזרים לשגרה ב חופשת שבועות 28-29/5

 ימים לפני מופע 01-18/06/20
 חובת הגעה לכל השיעורים והחזרות

לכך שמי לגרום עדרות עלולה יה
 שיעדר לא ישתתף במופע.

 שישי+שבת מופע סוף שנה בתיאטרון קדימה 19-20/6/20

 28/06/20-חזרה לשגרה ב שבוע חופש לאחר מופע סוף שנה 21-27/06/20

 ימים ושעות יפורסמו בהמשך אודישן לשנה הבאה 28-30/6/20

1-14/07/20 Summer Intensive קורס לכלל משתתפי האקדמיה  ביוניסון
 ותלמידי חוץ

 למצוינותשבוע .1 19-23/07/20
 . קורס פירסט סטפ2

 . קורס בייסיק3

 ,לתלמידי מצוינות
 ולקבוצות פירסט סטפ ובייסיק

 לכלל תלמידי האקדמיה קורס אקרודנס 26/07-06/08/20
 -ותלמידי חוץ 

 בסיסי ומתקדמים
26/07-06/08/20  

 קורס גאגא ורפרטואר
 לתחרויות בינלאומיות

למצטרפים חדשים ותלמידי מיועד  קורס חיזוק  09-13/08/20
 האקדמיה

  תחילת שנת הלימודים 01/09/2020


