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Fabryka Tańca studio tańca Białystok
http://www.fabrykatanca.pl

Studio Tańca Białystok. Najszersza taneczna oferta i najbardziej komfortowe warunki. Kursy tańca dla
wszystkich, Latino Solo, Zumba dla Pań, kursy tańca, nauka tańca dla wszystkich - dzieci, młodzież i
dorosłych. Studio tańca Fabryka Tańca powstało w 2006 roku i od początku swojej działalności stała się
najczęściej wybieraną szkołą tańca w Białymstoku. Od 2013 roku znajduje się jako jedyne studio tańca w
regionie w nowym, własnym budynku. Szkoła Tańca Fabryka Tańca prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, par przedmałżeńskich oraz solo. Latino Solo, Zumba, Latin Style, Power Dance, Latin Max,
fitness, joga, pilates, tango argentino, kursy tańca użytkowego, kursy tańca towarzyskiego oraz wiele, wiele
innych taneczno-ruchowych zajęć w największej i najnowocześniejszej szkole tańca w Białymstoku. Na
stronie Studia Tanecznego Fabryki Tańca znajduje się pełna oferta zajęć tanecznych i ruchowych dla dzieci
już od 3 roku życia, młodzieży oraz dorosłych. Warto zajrzeć także do działu promocji, gdzie można znaleźć
mnóstwo atrakcyjnych ofert między innymi Taneczne Zakupy Grupowe. Jako pierwsze studio tańca Fabryka
Tańca wprowadziła system poszukiwania partnera lub partnerki do nauki tańca - Partners For Dancing.
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