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Espetáculo 2019 MMDC 

 

Queridos amigos, alunos e pais, 

 

Como já deve ser de conhecimento da maioria, a Milena Malzoni Dance Center 

realizará no final do ano um grande espetáculo de dança para todos os alunos, 

familiares e convidados. 

O objetivo principal desse evento é criar uma oportunidade diferenciada para os 

alunos demonstrarem todo o conteúdo aprendido durante o curso e sua evolução 

nesse ano. 

 

Seguem alguns detalhes sobre o espetáculo: 

 

 Data:  14 de Dezembro de 2019 – Sábado 

 Local:  Teatro das Artes – Shopping Eldorado 3º Piso - Av. Rebouças, 

3970 Pinheiros - São Paulo/SP 

 Horário:  1ª apresentação: 17h00 - 2ª apresentação: 20h00 

 Nome do Espetáculo:  #gratidão 

 

Os participantes do evento deverão pagar uma taxa geral de espetáculo que inclui: 

• Aluguel do Teatro para o dia do espetáculo; 

• Locação de equipamentos de iluminação; 

• Locação de equipamentos extras de som; 

• Compra/Execução de elementos cenográficos; 

• Taxa do ECAD (direitos autorais); 

• Designer de iluminação; 

• Técnico de iluminação; 

• Técnico de som; 

• DJ (edição de músicas); 

• Locação de Linóleo para palco; 

• Arte e impressão do Programa; 

• Arte e impressão dos Convites; 

• Contratação de equipe de Staff (Seguranças, Coordenadores e 

Organizadores); 

• Uniformes de Staff; 

• Contratação de Empresa de vídeo para gravação do espetáculo. 
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Atenção à data limite para inscrição no espetáculo. Quanto antes se inscrever, MAIOR 

O DESCONTO! Não serão aceitas inscrições após esse prazo, já que os professores 

precisam dar início às coreografias com o número exato de participantes. 

 

Haverá um ensaio geral no teatro no próprio dia 14/12/2019 (sábado) e um ensaio 

secundário no dia 13/12/2019 (sexta-feira) à noite na escola. Pedimos a todos os 

participantes que agendem esses dias. Esta participação é essencial para uma boa 

qualidade de espetáculo. 

 

Eventualmente, alguns professores poderão propor ensaios extras em dias diferentes 

ao da aula da respectiva modalidade. Vale ressaltar que esses ensaios serão apenas 

para o aprimoramento das coreografias e não haverá nenhum ônus ou cobrança 

extra para os dançarinos/bailarinos. 

 

A taxa de espetáculo será uma por bailarino/dançarino, portanto, não haverá 

acréscimo no valor daqueles que participarem de mais de uma modalidade. Nesse 

caso, os mesmos deverão pagar apenas um valor único de taxa e os respectivos 

figurinos. 

 

NOVIDADE! O formulário de pré-inscrição para o espetáculo está no site, na aba SOU 

ALUNO, um espaço para nos comunicarmos com vocês e também para vocês 

enviarem suas avaliações, sugestões e falar diretamente com a Milena. 

 

Acesse https://www.milenamalzoni.com.br/sou-aluno e após efetuar a sua pré-

inscrição através do site, não esqueça de fazer o pagamento da taxa de espetáculo 

na nossa recepção. 

 

Valor da Taxa de Espetáculo (obrigatória para todos os participantes): 

R$ 278,00 até o dia 28/09/2019 

R$ 296,00 de 29/09/2018 a 15/10/2019 

R$ 318,00 de 16/10/2019 a 15/11/2019 (data limite) 

 

No caso do pagamento em cheque, o valor poderá ser dividido em até 4 parcelas 

(set/out/nov e dez), levando-se em consideração que o último cheque deverá ser 

datado em 13/12/2019. A inscrição só será validada mediante o pagamento da taxa. 

 

Obs 1:  FORMA DE PAGAMNETO: 

A) CHEQUE OU DINHEIRO NA RECEPÇÃO DA ESCOLA. 

B) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  

Dados: Milena Malzoni Santos - CPF: 260.807.058-26  

Banco Itaú / Ag. 8499 / cc. 27932-4 

Obs 2:  O figurino não está incluso nesse valor. 

https://www.milenamalzoni.com.br/sou-aluno
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Obs 3:  Os ingressos para o dia do espetáculo também não estão inclusos nessa 

taxa. Os mesmos serão disponibilizados no mês de novembro por R$40,00 

com prévio aviso da data exata.  

 

Figurino:   Os figurinos de cada coreografia serão acordados diretamente entre 

os professores e os participantes.  

 

Alunos Vips:   Solicitamos aos alunos do plano vip que frequentam várias modalidades, 

que escolham no máximo 4 coreografias para se apresentar. 

 

 

Caso haja dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos, favor contactar o 

gerente Adriano diretamente na escola (F.: 3045-5275/97745-6419). 

 

Contamos com a participação de todos! 

 

Atenciosamente, 

Equipe Milena Malzoni Dance Center 

 

Acompanhe nossas redes sociais: 

Instagram: @milenamalzoni 

facebook: https://www.facebook.com/milenamalzonidancecenter 

 

www.milenamalzoni.com.br 

(11) 3045-5275/ whatsapp (11) 97745.6419 

e-mail: info@milenamalzoni.com.br 


