
 

Spoštovani, 
 

najprej vsem lep plesni pozdrav iz Plesne šole BOLERO iz Ljubljane in Društva Bolero Domžale. 
 

Dovolite, da se vam na kratko predstavimo našo plesno šolo Bolero in predstavimo našo idejo, ki se 

nanaša na vas, dame in gospodje, ki ste starši, sorodniki ali prijatelji devetošolcev in tudi vseh 

osnovnošolcev iz Domžal in okolice. 

Bolero je danes priznana plesna šola s tradicijo in 27 letnim delovanjem na področju rekreativnega in 

tekmovalnega plesa. Pri nas plešejo vse generacije, pravzaprav otroci od 3. leta starosti do naših 

nekaterih najstarejših aktivno plesočih članov, ki štejejo tudi 80 let. 

S svojim delom se želimo približati potrebam skupin ali posameznikov in zato smo prisluhnili tudi želji 

nekaterih staršev otrok vaše OŠ Domžale, da bi imeli v bližini doma plesne vaje. 

Plesno šolo vodita priznana strokovnjaka, plesna učitelja z diplomo Plesne Zveze Slovenije, plesna 

sodnika in predavatelja na strokovnih plesnih seminarjih Janja Pušl in Zoran Kljun. S svojim številnim 

timom odličnih pedagogov skupaj tvorijo kolektiv, ki skrbi ne samo za učenje plesnih korakov, ampak 

za dobro počutje, večjo socializacijo in družabnost ter neprestano motivacijo tako otrok kot odraslih. 

Tečaj družabnega plesa bo vodila gospa Janja Pušl.  

PONUDBA: 
Začetni plesni tečaj družabnega plesa za starše učencev, njihove sorodnike, prijatelje… 
 

Naj naštejemo nekaj plesov, ki jih boste zaplesali v začetnem tečaju: angleški valček, dunajski valček, 

foxtrot, polka, cha-cha, rumba, jive, techno swing ... Razvedrimo se tudi z veselimi skupinskimi plesi, 

pripravimo kakšno presenečenje in poskrbimo, da se na vajah počutite sproščeno in se med seboj 

spoznate ter povežete. Starši, ki pa boste imeli letos s sinom ali hčerko valeto, boste brez zadržkov 

zaradi pridobljenega znanja, skupaj zaplesali slavnostni dunajski valček ob zaključku valete. 
 

Zato Vas vabimo, spoštovane gospe in gospodje, da se nam pridružite na začetnem plesnem tečaju, ki 

smo ga PRIPRAVLJENI ORGANIZIRATI SAMO ZA VAS na OŠ DOMŽALE. 

Cena je danes seveda pomembna in  da bi bile plesne vaje dostopne čim večjemu številu parov, vam 

nudimo 25% popust, saj lepo sodelujemo s šolo tudi na področju valete in ŠPF-ja, za kar se vam in OŠ 

Domžale, iskreno zahvaljujemo. 
 

CENA:                     30 eur / osebo za en mesec (90 min, 1x tedensko) 

NAČIN PLAČILA:   POLOŽNICA 

KRAJ in ČAS:         Avla OŠ Domžale, ob sobotah od 19.00 do 20.30 

ZAČETEK VAJ:       2. 4. 2016  

PRIJAVA: Na naši spletni strani www.bolero.si v novici PLESNI TEČAJ V DOMŽALAH najdete 

PRIJAVNICO za plesni tečaj, ki jo prosimo izpolnite, da vam lahko pripravimo položnice. 

Prijave sprejemamo do 25. 3. 2016. 
 

Če vas ponudba zanima, če želite dodatne informacije , če imate kakršnekoli želje, smo vam vsak dan 

na voljo : po telefonu: 040 - 322 522, 01- 512 0 512 (vsak delovni dan od 10.00 do 20.00 ure)  

po  e-pošti: info@bolero.si. Če se želite pridružiti redni plesni šoli, imate vse tečaje in urnike na voljo 

na naši strani: www.bolero.si  
 

Plesni pozdrav. 
 

Janja Pušl,  

strokovna vodja Plesne šole BOLERO LJUBLJANA  
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