
BALLET FIT ADULTO
 COM FERNANDA SCHILIPACK

Dias / Horário: terça e quinta das 18 às 19h   
Valor da mensalidade:  1 vez R$ 170,00 (130 alunos e ex/alunos FAV/EAV) 
2 vezes R$220,00 /R$180,00 (alunos e ex/alunos FAV/EAV) 

Release do curso:
Este curso visa trabalhar todo o corpo de forma dinâmica e completa. 
Através dos movimentos da técnica clássica, une exercícios aeróbicos 
e funcionais. As aulas atendem ao público adolescente e adulto, mesmo 
aqueles que já tem alguma experiência no ballet clássico ou não. O 
programa reunirá conceitos de alongamento, exercícios em barra de 
ballet e centro, com utilização de acessórios dependendo da necessidade e 
objetivo corporal de cada pessoa.

Público alvo: Adultos e adolescentes
Número máximo de participantes: 12

CV breve da priofessora:
Bailarina e professora de dança licenciada pela faculdade Angel Vianna, 
iniciou seus estudos em danças folclóricas e hip hop em Curitiba e 
posteriormente no Rio de Janeiro, optou por aprofundar a técnica do ballet 
clássico. Em 2011, como atleta amadora, participou da maior prova de 
revezamento da América Latina: os 600km da Nike, e desde então, pratica 
corridas de rua e treinos personalizados unindo a dança e o esporte. 
Estudou e estagiou por 7 anos no Ballet Sandra Castro em Copacabana, 
escola que há 26 anos oferece cursos preparatórios para a escola de Dança 
do Theatro Municipal Maria Olenewa, trabalhando como professora e 
coreógrafa de crianças e ballet para adultos iniciantes. Se especializou no 
método Ballet Adulto Brasil, de Mônica Maia, curso de pós graduação em 
que é credenciada aqui no Rio de Janeiro. Foi bailarina da Cia de dança 
Bob Cunha, com experiência em danças de salão e dança contemporânea. 
Trabalhou com ballet infantil em escolas, ministrando cursos livres de 
ballet. Nos últimos 3 anos, aprimorou seus conhecimentos em ballet 
funcional, onde desenvolveu a aula de Ballet Power, que une exercícios 
fitness com o ballet clássico.


