
 

 

 

 

 

LIMASSOL THEATRE ARTS SCHOOL proudly announces its 

Performing Arts Summer School 

LTAS is returning with more summer fun! New format, visiting teachers, exciting outings and live performances! 

DATES: Monday 24th June - Friday 19th July (4 weeks) 
TIMES: 8:00 a.m. - 2:00 p.m. Classes begin at 9 a.m. 

 
PRICES:  

€80 per week 
Discount for booking of more than one week and siblings 

 
THE AIM: 

CLASSES / AGES: Children will be sorted in 2 age groups (Juniors and Seniors) and will take the following classes and 
many more: 

 
▪ Musical Theatre ▪ Choreography ▪ Hip Hop ▪ Singing ▪ Acting ▪ Gymnastics ▪  

CREATIVE TIME: ▪ Games ▪ Art ▪ Prop & Mask Making ▪ Treasure Hunts ▪ Outings ▪ Showtime! ▪ 

Greek, English and Mathematics may also be offered in small groups or privates as part of the timetable, if requested. 

Children will also be taken on at least 1 outing each week and will have the chance to perform in a presentation of skills 
and techniques they have learned at the end of each week. 

The aim of the Summer School is to promote all areas of the Performing Arts and lessons are designed to build 
individual character, language and of course, performance skills while in a safe and nurturing environment. 

Please know that all classes are taught in English, however teachers and assistants are able to communicate in Greek, 
Russian and Romanian to further explain activities. 

REGISTRATION OPEN NOW! 
 

WEB: http://limassolarts.com/ 
 

VENUE: Limassol Theatre Arts School (13 Panathineon Street, 3031, Ayia Zoni) 
For map and directions: http://limassolarts.com/contact.php 

 
 

REGISTRATIONS: 
 

ONLINE: Please follow the link: 
http://limassolarts.com/downloads/Registration_Form.pdf 

Please complete the registration form and return it signed to the school 
 

EMAIL: admin@limassolarts.com, limassol.arts@gmail.com 
 

PHONE: 99117173, 99784927 

Please do not hesitate to contact the school office if there is any further information you would like to know. 

http://limassolarts.com/
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http://limassolarts.com/downloads/Registration_Form.pdf
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Η Σχολή Μουσικού Θεάτρου Λεμεσού (LIMASSOL THEATRE ARTS SCHOOL - LTAS) με υπερηφάνεια 
ανακοινώνει το 

Performing Arts Summer School 

Το LTAS επιστρέφει με περισσότερη καλοκαιρινή διασκέδαση! Νέο πρόγραμμα, επισκέπτες καθηγητές, 
συναρπαστικές εξορμήσεις και παραστάσεις! 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Δευτέρα 24 Ιουνίου - Παρασκευή 19 Ιουλίου (4 εβδομάδες) 
ΩΡΕΣ: 8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 9:00 π.μ 

 
ΤΙΜΕΣ:  

€80 ανα εβδομάδα 
 Έκπτωση για περισσότερες απο μια εβδομάδα και για αδέλφια 

 
ΣΤΟΧΟΣ: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΗΛΙΚΙΕΣ: Τα παιδιά θα xωριστούν σε 2 ηλικιακές ομάδες (Juniors και Seniors) και θα ακολουθήσουν τα 
παρακάτω μαθήματα και πολλά άλλα: 

 
▪ Μουσικό Θέατρο ▪ Χορογραφίες ▪ Hip Hop ▪ Τραγούδι ▪ Θέατρο ▪ Γυμναστική  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΩΡΑ: ▪ Παιχνίδια ▪ Τέχνη ▪ Κατασκευή σκηνικών αντικειμένων  & Μασκών ▪ Κυνήγι Θησαυρού 
 ▪ Εκδρομές ▪ Παραστάσεις ▪ 

▪Μαθήματα Ελληνικών, Αγγλικών και Μαθηματικών μπορούν επίσης να προσφέρονται σε μικρές ομάδες στο πλαίσιο του 
προγράμματος, εφόσον ζητηθεί. 

Επίσης τα παιδιά θα πάνε σε τουλάχιστον 1 εκδρομή κάθε εβδομάδα και θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις 
ικανότητες και τις τεχνικές που έχουν μάθει στο τέλος κάθε εβδομάδας. 

Ο σκοπός του Summer School είναι να προωθήσει όλους τους τομείς των καλών τεχνών επι σκηνής και τα μαθήματα 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εμπλουτίσουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, γλώσσα και φυσικά να βελτιώσουν τις δεξιότητες και 

την επίδοση τους στη σκηνή ενώ βρίσκονται σε ασφαλές και καλλιεργητικό περιβάλλον. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα Αγγλικά, ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί και οι βοηθοί είναι σε θέση 
να επικοινωνούν στα Ελληνικά, στα Ρωσικά και στα Ρουμανικά για να εξηγήσουν περαιτέρω τις δραστηριότητες. 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ AΡΧΙΣΑΝ! 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://limassolarts.com/ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σχολή Μουσικού Θεάτρου Λεμεσού (Limassol Theatre Arts School - LTAS) Παναθηναίων 13, Αγία Ζώνη, 
3031, Λεμεσός 

Για οδηγίες στο  http://limassolarts.com/contact.php 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ: Παρακαλώ ακολουθήστε:  http://limassolarts.com/downloads/Registration_Form.pdf 

Συμπλήρωσε τη φόρμα εγγραφής και παρακαλώ επιστρέψτε την υπεγραμμένη στη σχολή. 
 

ΗΛ. ΜΗΝΥΜΑ (E-MAIL): admin@limassolarts.com, limassol.arts@gmail.com 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99117173, 99784927 

Παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο της σχολής, αν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία που θα 
θέλατε να ξέρετε. 
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