סמינר מרוכז ללימוד התבנית השנייה של צ'ן עם המורה ז'אנג – תל אביב ,פארק הירקון
Lao Jia Er Lu 老架二路 – Hayarkon Park, Tel Aviv
יום שישי 28/6

יום ראשון 30/6

יום שבת 29/6
Saturday

Friday

יום שני 1/7
Sunday

בוקר

8:00-11:00
 3ש'
לימוד תבנית Form

9:00-11:00
 2ש'
לימוד תבנית Form

אחה"צ

16:00-18:00
 2ש'
לימוד תבנית Form

16:00-18:00
 2ש'
לימוד תבנית Form

16:00-18:00
 2ש'
לימוד תבנית Form

18:30-20:30
 2ש'
אפליקציות לתבנית
Form Applications

18:30-20:30
 2ש'
אפליקציות לתבנית
Form Applications

ערב

Monday

9:00-11:00
 2ש'
סיכום תבנית Form

מחירים Prices - Lao Jia Er Lu -
שיעור באורך  2שעות

ils 150

2 hrs class

שיעור באורך  3שעות

ils 225

3 hrs class

יום מלא  5שעות (שישי)

ils 350

)5 hrs day (Friday

יום מלא  6שעות (שבת)

ils 400

)6 hrs day (Saturday

סמינר תבנית שניה מלא ( 17שעות)

ils 950

)Lao Jia Er Lu full Seminar (17hrs

תל אביב שיעורים נוספים
יום שני 1/7

Tel Aviv Extra Classes
יום שלישי 2/7

Monday
1ש'
בוקר 8:00-9:00
פנג סונג גונג ותבנית ראשונה
Fang song gong & Lao Jia Yi Lu

יום רביעי 3/7
Tuesday

פארק הירקון

פארק הירקון

2ש'
9:00-11:00
תבנית ראשונה חלק 1
 +פושינג הנדס/אפליקציות
Lao jia yi lu
+ pushing hands / applications
לרשומים/ות לשעה זו – ₪ 50
ללא רשומים/ות לשעה זו – ₪150

לרשומים/ות לשעה זו – ללא עלות.
לרשומים/ות לסמינר מלא  – Lao Jia Er Luללא עלות.
ללא רשומים/ות לשעה זו – ₪ 80
ערב

Monday

3 17:30-20:30ש' פארק הירקון
מרכז תרבות סין
3 17:30-20:30ש'
תבנית ראשונה חלק + 1
אפליקציות לתבנית  13המצגים
13 energies form first part applications
פושינג הנדס/אפליקציות
Lao jia yi lu
+ pushing hands / applications
לתלמידים של מרכז תרבות סין – ₪ 80
לתלמידים מחוץ למרכז שלמדו את התבנית בעבר –  ₪225לרשומים/ות לשעה זו – ₪80
ללא רשומים/ות לשעה זו – ₪225

הערות
.1
.2
.3
.4
.5

ייתכנו שינויים בלוח הזמנים בהתאם לתנאי מזג האוויר ואילוצים של המורה.
כל השיעורים מלבד יום שני בערב יערכו בפארק הירקון מתחת לעצים באזור שמול רחוב הרב קוסובסקי .40-54
יש להצטייד בבקבוק מים אישי ובמידת הצורך גם באמצעי הגנה מהשמש.
סמינר התבנית השנייה של צ'ן מיועד לתלמידים/ות שסיימו את לימוד התבנית הראשונה.
כל השיעורים שעוסקים בתבנית הראשונה מתאימים לכל התלמידים/ות בכל הרמות.

המורה ז'אנג יינג צ'ואן 郑赢全 Zheng Yingquan
תלמידו של מאסטר צ'ן בינג משנת  .2001מלמד באקדמיה לטאי צ'י של צ'ן בינג
בכפר צ'ן מאז שנת  2009והינו אחד המורים הוותיקים והמנוסים באקדמיה.
הוזמן להעביר סמינרים בערים רבות ברחבי סין וכן בסניף האקדמיה במלזיה.
השתתף וזכה בתחרויות טאי צ'י רבות ובעיקר בענף הפושינג הנדס (דחיפות
ידיים) התחרותי .בשנים האחרונות מתמקד באימון והכשרת נבחרת הצעירים
והצעירות באקדמיה לטאי צ'י של מאסטר צ'ן בינג.
במהלך ביקורו ילמד המורה בבית הספר של עלא עבד ראבו בבית צפפה
שבירושלים וכן בבית הספר של טליה קו בתל אביב.
למורה ז'אנג יתלווה מדריך נוסף מהאקדמיה  ,冉发林 Ran Falinאחד
המתרגלים הצעירים ,המוכשרים והמבטיחים בקרב הנבחרת הצעירה.
אנחנו שמחים ומתרגשים מביקורם של המורה ז'אנג והמדריך ראן ומצפים בקוצר
רוח למפגשים איתם.
ניתן לצפות בהדגמת התבנית השנייה של המורה ז'אנג בקישור זה
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:
~עלא עבד ראבו – Chen Bing Tai Ji Academy Jerusalem
alaas2046@gmail.com 0508-445451
~טליה קו – Chen Bing Tai Ji Academy Israel
www.taliakav.com taliakav8@gmail.com 0523-859506

郑
赢
全

