Ласкаво просимо до Бремена та
школу танців Renz
Willkommen in Bremen - Kindertanzen
Wir bieten Ihnen und Ihren Kindern eine
wöchentliche Tanzmöglichkeit an

Добро пожаловать в Бремен и школу танца Renz

Ми пропонуємо Вашим дітям
щотижневі заняття з танців

Kindertanz in Ihrer Sprache
Dienstags immer 15.00 - 16.00 Uhr
Unsere Tanzschule gibt seit 50 Jahren
Tanzunterricht in der Mitte Bremens (Nähe
Hauptbahnhof)
Unsere Tanzlehrerinnen möchten mit Ihren
Kindern tanzen. Sie sprechen ukrainisch und
russisch. Das Tanzangebot ist kostenfrei und
richtet sich an Kinder von 3-6 und 6-10 Jahren.
Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kinder begleiten
und sich während der Tanzstunde in unserem
Bistro aufhalten. Wir möchten Sie zu Getränken,
Kaffee und Kuchen einladen. Auch im Bistro
sind Menschen vor Ort, die ukrainisch oder
russisch sprechen.
Nutzen Sie auch unsere WhatsApp-Gruppe für
weitere Informationen und teilen Sie unser
Angebot.
Wir freuen uns auf Sie!

Заняття проводитимуться
українською та російською мовами.
Ми радо вітатимемо вас у школі
кожного вівторка з 22 березня від
15:00 до 16:00. Вже більше 50 років
у школі Renz викладають танці у
серці Бремена (неподалік від
головного вокзалу)
Наші хореографи будуть раді
танцювати разом з вашими дітьми.
Безкоштовні заняття
проводитимуться для дітей віком
від 3 - 6 та 6 - 10 років. Дорослих,
що супроводжують своїх дітей,
запрошуємо на чай, каву та
тістечка. У бістро ви зустрінете
співробітників та волонтерів школи,
які розмовляють українською та
російською мовами.
Всі запитання та відповіді у групі
WA.
Розповсюджуйте інформацію серед
друзів та приходьте до нас.
Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з
вами!

Мы предлагаем Вашим детям посетить
еженедельные занятия по танцам

Занятия будут проводиться на украинском и
русском языках. Наши двери будут открыты для
вас по вторникам с 22 марта с 15:00 до 16:00.
Уже более 50 лет наша школа преподает танцы в
центре Бремена (недалеко от главного
железнодорожного вокзала).

Наши хореографы будут рады танцевать вместе
с вашими детьми. Занятия бесплатны для детей
в возрасте 3 - 6 и 6 - 10 лет. Мы будем рады,
если вы будете сопровождать своих детей и
оставаться в нашем бистро во время урока
танцев. Мы также приглашаем вас на напитки,
кофе и пирожные. В бистро вы встретите
украино- / русскоговорящих сотрудников и
волонтеров школы.

Все вопросы и ответы в группе WA
Делитесь информацией с друзьями и приходите
к нам.

Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

Вул. Борн 63/64
28195 Бремен
Электронна пошта:
info@tanzschule-renz.de

Tanzschule Renz
Bornstr. 63/64
28195 Bremen
Mail: info@tanzschule-renz.de
Telefon 0421 - 1 22 77
Mobil 01590 544 7227

Телефон 0421 - 1 22 77
Мобільний 01590 544 7227

Alle Bus und Bahnverbindungen
"Hauptbahnhof", "Herdentor",
"Am Wall" oder "Falkenstrasse"

Вихід з автобусних та залізнодорожних
маршрутів на станціях "Hauptbahnhof",
"Herdentor", "Am Wall" або "Falkenstrasse"

Infos auch unter:
www.tanzschule-renz.de/ukraine-kindertanz
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www.tanzschule-renz.de/ukraine-kindertanz

Link zu Google Maps:

Ул. Борн 63/64 28195 Бремен
Электронная почта: info@tanzschule-renz.de
Телефон 0421 - 1 22 77
Мобильный 01590 544 7227
Выход с автобусных и
железнодорожных маршрутов на
станциях "Hauptbahnhof", "Herdentor",
"Am Wall" или "Falkenstrasse"
www.tanzschule-renz.de/ukraine-kindertanz

