
1 

 

      22, Agiou Meletiou 

 2331, Archangelos  

  Nicosia, Cyprus           

  Tel. 700 888 12 

                       info@futureacademyofarts.com 

31 Αυγούστου 2022 

Ανακοίνωση - Ακαδημαϊκή χρονιά 2022-23 
 

Αγαπημένοι μας γονείς και φίλοι, 
 

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023 και σας ευχαριστούμε που 
μας εμπιστεύεστε την καλλιτεχνική εκπαίδευση των παιδιών σας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
για τα πιο κάτω σημαντικά θέματα που αφορούν τα τμήματα Μουσικής, Χορού και Μουσικού 
Θεάτρου. 

➢ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2022-23 

• Τα μαθήματα για όλα τα τμήματα της Σχολής ξεκινούν την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022. 

Το ανανεωμένο πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
Σχολής.  Σε όλα τα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν κορίτσια και αγόρια. 

• Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένη παιδεία 

μουσικής, χορού και θεάτρου σε όλους τους μαθητές μας, και να τους δώσουμε την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν όσα μαθήματα επιθυμούν. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ισχύουν και φέτος 
οι πιο κάτω προσφορές: 

Σε όλα τα τμήματα χορού της Σχολής: 

• 2ο μάθημα - έκπτωση: 30% 

• 3ο μάθημα - έκπτωση: 50% 

• 4ο μάθημα - έκπτωση: 70% 

  (Η έκπτωση ισχύει για 2ο, 3ο και 4ο μάθημα του ίδιου μαθητή) 

  Ειδικές προσφορές: 

❖ Η τιμή για τα τμήματα Μουσικού Θεάτρου A-D είναι €65/μήνα και για τα τμήματα E-Adults είναι 
€85/μήνα. Όσοι μαθητές φοιτούν σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα χορού ή μουσικού οργάνου / 
φωνητικής της σχολής, δικαιούνται μειωμένα δίδακτρα €55 και €75/μήνα για τα τμήματα Α-D και 
E-Adults αντίστοιχα. 

➢ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται μέσα από το viber group κάθε επιπέδου και αφορά 
πληροφορίες για εξετάσεις, ανοικτά μαθήματα, παραστάσεις, αλλαγές στο πρόγραμμα κ.α. Σε 
περίπτωση που κάποιος γονιός δεν έχει λάβει πρόσκληση μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, παρακαλούμε 
όπως επικοινωνήσει με την γραμματεία.  
❖ Επίσης, αν κάποιος γονιός δεν κάνει χρήση της εφαρμογής viber τότε θα πρέπει να έρθει σε 

επικοινωνία με την γραμματεία. 

➢ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

• Τα μαθήματα Μουσικού Θεάτρου, Μουσικής Προπαιδείας και Commercial Dance θα 
διεξάγονται στο κτίριο “Melodia Building” (Αγίου Μελετίου 26 – απέναντι από το γήπεδο 
ποδοσφαίρου του λυκείου Αποστόλου Μάρκου).  

• Τα μαθήματα Mπαλέτου, Mοντέρνου και Σύγχρονου χορού θα διεξάγονται στο Κεντρικό 
Κτίριο (Αγίου Μελετίου 22), εκτός εάν ενημερωθούν οι γονείς διαφορετικά. 

 

 

 

https://futureacademyofarts.com/nea-tmimata-2022-23/


2 

 

 

 

• Υφιστάμενοι μαθητές μουσικής θα ενημερωθούν από τον καθηγητή τους για την αίθουσα 
διδασκαλίας. Οι νέοι μαθητές μουσικής παρακαλούμε όπως προσέρχονται στην είσοδο του 
κεντρικού κτιρίου, ώστε να τους παραλαμβάνουν οι καθηγητές τους. 

➢ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Οι μαθητές πρέπει να εισέρχονται εντός του εσωτερικού χώρου της Σχολής 2 λεπτά πριν την 
ώρα έναρξης του μαθήματος τους (όχι νωρίτερα), για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

• Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την ενότητα που αφορά τη στολή και τα μαλλιά 

των παιδιών του τμήματος χορού και μουσικού θεάτρου (σελίδες 3-5 της ανακοίνωσης).  

• Στην σχολή υπάρχουν αποδυτήρια τ6α οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα παιδία. 

• Παρακαλούμε όπως τα παιδιά έχουν πάντα μαζί τους ένα παγουράκι με νερό στα ομαδικά 
μαθήματα. Τα κοσμήματα απαγορεύονται στο μάθημα για λόγους ασφάλειας των παιδιών. 

• Συνιστάται όπως όλα τα παιδιά έχουν γραμμένο το όνομα τους ή τα αρχικά του ονόματος 
τους μέσα από τα ρούχα τους, από τα παπούτσια τους και στο παγουράκι τους. Για τυχόν 
απολεσθέντα αντικείμενα των παιδιών μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία. 

• Η ανελλιπής φοίτηση των παιδιών είναι απαραίτητη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων (τέλος 
Ιουνίου 2023), όπου η διδασκαλία της ύλης και τεχνικής θα συνεχίζεται κανονικά. 

• Για αποφυγή συνωστισμού στο χώρο του ταμείου, παρακαλούμε όπως όσοι γονείς επιθυμούν 
να έχουν πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο, τα δίδακτρα και τους τρόπους ηλεκτρονικών 
πληρωμών, να αποστείλουν το ονοματεπώνυμο των σπουδαστών μέσω viber μηνύματος στο 
97882494, ή στο secretary@futureacademyofarts.com. Ακολούθως θα επικοινωνεί η 
Γραμματεία μαζί σας για τη σχετική ενημέρωση. 

• Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να γίνονται μέσω JCC ή τραπεζικής 
μεταφοράς. 

• Ο τρόπος επικοινωνίας και αποστολή ανακοινώσεων της Σχολής προς τους γονείς και 
σπουδαστές, θα γίνεται μέσω μηνυμάτων sms ή viber καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

➢ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – GDPR FORM 

• Παρακαλούμε όπως κατεβάσετε εδώ τους κανονισμούς λειτουργίας 2022-23 και το έντυπο 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

• Όσοι γονείς δεν έχουν συμπληρώσει το πιο πάνω έντυπο τις προηγούμενες ακαδημαϊκές 
χρονιές, παρακαλούμε όπως το συμπληρώσετε και αποστείλετε υπογεγραμμένο στο 

secretary@futureacademyofarts.com εντός 15 ημερών από την έναρξη μαθημάτων. 

➢ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ COVID-19 

• Η Σχολή ακολουθεί όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης και απολύμανσης, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας. 

 

➢ ΣΤΟΛΗ 

Πιο κάτω αναγράφονται οι λεπτομέρειες αναφορικά με τη στολή μαθήματος για κάθε τμήμα, η οποία 
πρέπει να τηρείται αυστηρά από όλα τα παιδιά. Τα καταστήματα όπου μπορείτε να προμηθευτείτε τις 

mailto:secretary@futureacademyofarts.com
https://www.jccsmart.com/e-bill/34265017
https://futureacademyofarts.com/wp-content/uploads/2022/08/RULES-2022-23-GDPR-FORM-GR.pdf
mailto:secretary@futureacademyofarts.com
https://futureacademyofarts.com/coronavirus/
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σχετικές στολές αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα. Όσον αφορά μπλούζες και μπουφάν «Future 

Academy of Arts», μπορείτε να τα παραγγείλετε από τη γραμματεία της σχολής. 

 

Στολή Μπαλέτου από Royal Ballet Boutique (Σινά 1Α, Λευκωσία τηλ. 22676983): 
 

Pre-Little ballerina  

& Little ballerina  

& Babies: 

Κορίτσια: Ροζ κορμάκι αμάνικο με ζώνη και χοντρή τιράντα, 
φούστα tutu, παπουτσάκια μπαλέτου, καλτσούλες ροζ. 
Για τον χειμώνα: ροζ καλτσόν μπαλέτου και σταυρωτή 
ζακετούλα. 
Αγόρια: Κοντό αθλητικό παντελονάκι με άσπρη ή μαύρη 
φανελίτσα κοντομάνικη της σχολής. 

Pre-Primary & Primary: Ροζ κορμάκι αμάνικο με ζώνη και χοντρή τιράντα, καλτσούλες 

ροζ, παπουτσάκια μπαλέτου, φούστα chiffon. 

Για τον χειμώνα: ροζ καλτσόν μπαλέτου και σταυρωτή 
ζακετούλα. 
(*για το τμήμα Primary βλέπετε και την αντίστοιχη στολή 
μοντέρνου) 

Grade 1 & Grade 2: Τιρκουάζ (aqua) κορμάκι αμάνικο με ζώνη και χοντρή 
τιράντα, καλτσούλες ροζ, παπουτσάκια μπαλέτου. 
Παπουτσάκια character με τακουνάκι. Φούστα character (από 
τη σχολή). Για τον χειμώνα: ροζ καλτσόν μπαλέτου και 
σταυρωτή τιρκουάζ ζακετούλα. 
(*για τα τμήματα Gr.1 & Gr.2 βλέπετε και την αντίστοιχη 
στολή μοντέρνου) 

Grade 3: Μωβ απαλό κορμάκι με ζώνη και χοντρή τιράντα, ροζ 
καλτσόν, παπουτσάκια μπαλέτου. Φούστα character (από τη 
σχολή). 
Για τον χειμώνα: σταυρωτή ζακετούλα. 
(*για το τμήμα Gr.3 βλέπετε και την αντίστοιχη στολή 
μοντέρνου) 

Στολή Μπαλέτου από DanceWorx (Αντρέα Μιχαλακοπούλου 14, Λευκωσία τηλ. 99081908): 

Grade 4: Κόκκινο κορμάκι αμάνικο με ζώνη και τιράντα, ροζ καλτσόν, 
παπουτσάκια μπαλέτου. Φούστα character (από τη σχολή). Για 
τον χειμώνα: σταυρωτή ζακετούλα. 
(*για τα τμήματα Gr.3 D & E η στολή μοντέρνου είναι το 
κορμάκι του μπαλέτου και μαύρο γυαλιστό κολάν του jazz 

lycra, ξυπόλητοι (χωρίς παπούτσια) 
Grade 5A,B: Σκούρο μπλέ κορμάκι αμάνικο με ζώνη και τιράντα, ροζ 

καλτσόν, παπουτσάκια split sole. Παπουτσάκια character με 
τακουνάκι. Φούστα character (από τη σχολή). Για τον 
χειμώνα: σταυρωτή ζακετούλα. 

Grade 8: Κορμάκι της αρεσκείας σας.  
Για τις εξετάσεις: Γαλάζιο κορμάκι αμάνικο με λεπτή τιράντα, 
ροζ καλτσόν και παπουτσάκια split sole. Παπουτσάκια 
character με τακουνάκι. Φούστα character και γαλάζια φούστα 
chiffon (από τη σχολή). Για τον χειμώνα: σταυρωτή 
ζακετούλα. 
 

Intermediate Foundation: Κορμάκι της αρεσκείας σας και παπούτσια pointe shoes για 
αρχάριους και split sole. 

Για τις εξετάσεις: Γαλάζιο κορμάκι αμάνικο με λεπτή τιράντα, 
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ροζ καλτσόν. Παπουτσάκια satin με κορδέλες (θα σας 
ανακοινωθεί από την δασκάλα πότε να τα αγοράσετε). 
Για τον χειμώνα: σταυρωτή ζακετούλα. 

Intermediate: Κορμάκι της αρεσκείας σας και παπούτσια split sole και 
pointe shoes. 

Για τις εξετάσεις: Γαλάζιο κορμάκι αμάνικο με λεπτή τιράντα, 
ροζ καλτσόν. Παπουτσάκια soft pointe shoes (θα σας 
ανακοινωθεί από την δασκάλα πότε να τα αγοράσετε) 
Για τον χειμώνα: σταυρωτή ζακετούλα. 

Advance Foundation – 

Advanced 1: 

Κορμάκι της αρεσκείας σας. 

Για τις εξετάσεις: Μαύρο κορμάκι αμάνικο με λεπτή τιράντα, 

ροζ καλτσόν, και pointe shoes. 

Παπουτσάκια soft pointe shoes (θα σας ανακοινωθεί από την 
δασκάλα πότε να τα αγοράσετε) 
Για τον χειμώνα: σταυρωτή ζακετούλα. 

Σημείωση: 
• Για τα τμήματα Primary - Grade 4, το πρώτο μάθημα της εβδομάδας τα παιδιά θα φορούν το κορμάκι του 

μπαλέτου και θα φέρνουν μαζί τους το κολάν του μοντέρνου. Το δεύτερο μάθημα της εβδομάδας τα παιδιά 
θα φορούν το κορμάκι  του μοντέρνου μόνο και θα φέρνουν μαζί τους το κολάν. Σε κάθε μάθημα πρέπει να 
έχουν μαζί τους τα παπουτσάκια του μπαλέτου. 

• Για τα τμήματα Grade 5 – Advanced 1, θα έχουν μαζί τους σε κάθε μάθημα το κολάν του μοντέρνου, το 
κορμάκι θα είναι το ίδιο με το μπαλέτο. Σε κάθε μάθημα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παπουτσάκια του 
μπαλέτου.  

Στολή Μοντέρνου Χορού: 

Primary – Grade 2: Φούξια γυαλιστό κορμάκι αμάνικο με χοντρή τιράντα, μαύρο 
γυαλιστό κολάν του jazz lycra, ξυπόλητοι (χωρίς παπούτσια). 
Για το χειμώνα: κάλτσες αντιολισθητικές (με πατουσάκια). 

Grade 3 – Grade 4: Θα έχουν μαζί τους σε κάθε μάθημα το κολάν του μοντέρνου, 
το κορμάκι θα είναι το ίδιο με το μπαλέτο. 
Για το χειμώνα: κάλτσες αντιολισθητικές (με πατουσάκια). 

Grade 5 – Advanced 1: Ολόσωμο κορμάκι που θα μπορεί να παραγγελθεί από την 
σχολή τέλος του Σεπτέμβρη. 

Για το χειμώνα: κάλτσες αντιολισθητικές (με πατουσάκια). 

Στολή Σύγχρονου Χορού: 

Όλα τα επίπεδα: Μακριά φόρμα cotton ελαφριά (loose clothing) από την 

σχολή, Φανέλα άσπρη της σχολής, ξυπόλητοι.  
 Για το χειμώνα: κάλτσες αντιολισθητικές (με πατουσάκια). 

Στολή Commercial Dance: 

Όλα τα επίπεδα: Φανέλα άσπρη της σχολής (από τη σχολή), 
παντελονάκι/κολάν ότι χρώμα θέλετε και αθλητικά 
παπούτσια. 

Στολή Μουσικού Θεάτρου: 
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Όλα τα τμήματα: Κορίτσια: μαύρο γυαλιστό κολάν του jazz lycra, φανέλα 
άσπρη της σχολής (από τη σχολή) και παπούτσια jazz shoes. 

Αγόρια: μαύρη φόρμα μακριά, φανέλα άσπρη του τμήματος 
Μουσικού Θεάτρου (από τη σχολή) και παπούτσια jazz 

shoes. 

Σημείωση: τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους ένα τετράδιο και ένα file σε κάθε μάθημα και τους 

καλοκαιρινούς μήνες μπορούν να φοράνε κοντό μαύρο παντελονάκι. Επίσης όσα παιδιά έχουν την 

μαύρη φανέλα από προηγούμενες χρονιές μπορούν να την χρησιμοποιούν. 

Στολή Μουσικής Προπαιδείας: 

Όλα τα επίπεδα: Άνετα ρούχα και κάλτσες. 

➢ ΜΑΛΛΙΑ 

Μπαλέτου:  Απαιτείται σε κάθε μάθημα τα μαλλιά να είναι σε 
συγυρισμένο ψηλό κότσο μπαλαρίνας. 

Μοντέρνου: Μαλλιά πάνω τραβηγμένα (π.χ. αλογοουρά). 
Σύγχρονου-Commercial-Zumba: Μαλλιά πάνω χαλαρά σε κότσο. 
Μουσικού Θεάτρου:                  Μαλλιά πάνω χαλαρά σε κότσο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις στολές των τμημάτων, μπορείτε να αποταθείτε στην  
κ. Μαριάννα Θουκυδίδη (99845610).  
 

Ευχόμαστε σε όλους μια παραγωγική και δημιουργική χρονιά. 
 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία, 
 

Εκ της Διεύθυνσης 

 

 

 

 

 


