
 
ΤΕΡΨΙΣ ΧΟΡΟΥ 

 
Μαθαίνει στον άνθρωπο να εκφράζεται με την ψυχή και το σώμα του! 
Βασίλης Μ. Μαθιουδάκης 
 
Προφίλ 
To Ανθρώπινο σώμα, ο Ήχος, η Κίνηση, η Μουσική, η Τέρψη και ο Χορός δημιούργησαν την 
Τέρψις Χορού. 
 
Με πρωτοχορευτές αυτά τα μοναδικά και ξεχωριστά στοιχεία, η Τέρψις Χορού προσπαθεί να 
μεταδώσει στον άνθρωπο πόσο σημαντικό είναι να καταφέρει να εκφραστεί με την ψυχή και το 
σώμα του. Να ακούει τον ήχο, να ταξιδεύει με τη μουσική και χωρίς να διστάζει, να κινεί το σώμα 
του ρυθμικά. Να επιτρέπει στον εαυτό του να νιώθει την κάθε μουσική και χορευτική στιγμή, 
απλά χορεύοντας. 
 
Οδηγοί σε αυτή την προσπάθεια της σχολής είναι η συνέπεια, η μεθοδικότητα και οι κανόνες που 
εξασφαλίζουν τη γρήγορη και αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών της, σε ένα ευχάριστο 
περιβάλλον, από καταξιωμένους και έμπειρους επαγγελματίες. 
 
Χοροί 
Παραδοσιακοί χοροί, Λαϊκοί χοροί, Ευρωπαϊκοί χοροί, Latin χοροί, Μοντέρνος χορός, Hip – Hop. 
Ειδικά μαθήματα για Μελλόνυμφους. 
 
Διδασκαλία 
Ομαδικά μαθήματα με μαθητές της ίδιας ηλικίας και του ίδιου χορευτικού επιπέδου. 
Ατομικά μαθήματα με επιλογή χορών, ημέρας και ώρας που επιθυμεί ο μαθητής. 
Η εκπαίδευση των μαθητών γίνεται από καταξιωμένους και έμπειρους επαγγελματίες. 
Επίσης, ενισχύεται από την προβολή οπτικοακουστικού υλικού και συμπληρώνεται με σεμινάρια 
χοροκινητικής αγωγής, θεατρικής, μουσικής και εκφραστικής τέχνης. 
 
Παραστάσεις 
Η Τέρψις Χορού πραγματοποιεί χορευτικές παραστάσεις με τη συμμετοχή των μαθητών της όπου 
τους δίνεται η δυνατότητα να ζήσουν και να αποκτήσουν την εμπειρία της θεατρικής σκηνής. 
 
Συγκροτήματα Σχολής 
Χορευτικά συγκροτήματα της Τέρψις Χορού συμμετέχουν σε κοινωνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, όπως του Οργανισμού Επιμένων Ελληνικά, του διάσημου Βραζιλιάνου συγγραφέα 
Paulo Coelho, του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου ECCNA 30, του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου PMI-
Greece, του συνεδρίου ACCA of India, του 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΣΓΠΧ, του 3ου 
Πανελλήνιου Φεστιβάλ ‘‘Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει’’…   
 
Ευρυτανίας 15 & Σητείας 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 11523, τηλ:210 6915236, 
email: info@terpsischorou.gr 
website: www.terpsischorou.gr 
facebook: https://www.facebook.com/www.terpsischorou.gr/ 
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCM2q8JUmUc9wZ2sxZRtZWBQ 
G+: https://plus.google.com/u/0/101869357865127915984 
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