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itme, el prestigi en la 
ocència de la dansa

L’escola té dos centres a Sabadell

X.R.

Si repassem la seva trajec
tòria i credencials, és evident 
que Ritme, amb més de 28 
anys d'experiència a la nostra 
ciutat -actualment amb dues 
escoles, als carrers Vallès, 43 
i Riego, 15-, és un centre reco
negut i de gran prestigi en la 
docència a nivell nacional pel 
que fa la formació de nens. 
joves i adults en les diferents 
disciplines de la dansa.

Això és possible perquè la 
seva directora, Cristina Allan- 
de, compta amb un excel·lent 
equip de professionals, titulats 
per institucions tan acredita
des com l'Institut del Teatre de 
Barcelona, la Royal Academy

m
Cristina Allande 
compta amb un 

excel·lent equip de 
professionals

of Dance de Londres, o el Con
servatori Nacional de Dansa 
de Madrid. A més, molts d ’ells 
segueixen en actiu i formen 
part de reconegudes compa
nyies en el món de la dansa i 
el teatre professional.

L’aprenentatge de la dansa 
a nivell amateur i professional 
és l'objectiu de Ritme. «De ben 
petits, a partir dels 3 anys. po
dem iniciar els nens en aquest 
món en tècniques i músiques 
que fan les delícies dels més 
petits i la passió dels adults-, 
explica Cristina Allande 

Moltes, i cada vegada més, 
són les disciplines que es po
den aprendre a Ritme. Dins la 
Secció Infantil: Dansa clàssi
ca, jazz, hip-hop, claquè. teatre 
musical i espanyol: i pel que fa 
la Secció Junior-Adults: clàssi
ca, repertori, jazz, claquè, hip-

hop, teatre musical, espanyol, 
dansa contemporània i swing.

Escola mediática
La professionalitat de Ritme 
no ha passat desaparcebuda a 
les televisions, fins al punt que 
La Marató de TV3 li confia les 
coreografies de la seves gales, 
i TVE li dedica reportatges i en
trevistes. com la que van fer a 
Cristina Allande amb motiu del 
passat Dia de la Dansa, fet 
que la directora de Ritme con
sidera «tot un luxe per l ’escola 
i per a la nostra ciutat-.

Més enllà dels treballs rea
litzats en el món de la dansa 
i el teatre musical, sovint trac
tats en aquestes pàgines -com 
«Cop de Rock-, cal destacar 
els que vindran, com el que es 
farà al Palau de Congressos de 
Barcelona amb motiu del Dia 
Internacional de l’ Infància.

També cal destacar la pro
pera convocatòria d'exàmens 
de la Royal Academy of Dance, 
amb resultats sempre magní
fics pels alumnes de Ritme, i 
les properes col·laboracions 
amb el Teatre Sant Vicenç, por
tant les direccions coreogràfi
ques dels muntatges «Charlie i 
la Fàbrica de Xocolata- i «Més 
que un Record- ■

El clàssic té moKa acceptació

CURSOS DE LENGUA 
DE SIGNOS 

EN SABADELL
Lo Associació de Persones Sordes de Sabadell, 
organiza cursos lengua de signos, horario muy 
flexible y a buen precio. La matricula queda 
abierta hasta mediados de octubre. 
¡Aprovecha esta oportunidadl

Precio: 3 8 0  €  (en 3 pagos)

Horarios:
A l-  1 er nivel: Lunes o Miércoles de 18 a 22h 
A2- 2o nivel: Lunes o Miércoles de 18 a 22h
81- 3er nivel: Lunes de 18 a 22h
82- 4 t nivel: Lunes de 18 a 22h

Contacto:
coordinadorlsc.apss@ gm ail.com
Tel.: 9 3  7 2 5  7 5  6 8

M óvil: 6 2 8  4 2 7  7 1 4  (W hatsA pp)
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Diferents disciplines de dansa que s’imparteixen a les dues escoles de Ritme a Sabadell
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Escola de dansa autoritzada pel Departamenl d'Ensenyament de la Generalitat do Catalunya 

Escola de dansa membre de l'Associació d'Escoles Autoritzades de Catalunya 

Membre de l'Associació de Professionals de Dansa de Catalunya 

Registered Teacher de la Royal Academy of Dance London • Distincüon •

Membre de la Federado Catalana de Professors de Dansa
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