


KMY Studio juntament amb Camino Llonch
us presentem un nou projecte



Em dic Camino, tinc 25 anys i els últims 6 anys he estat ballant 
professionalment arreu d’Europa en diferents companyies de dansa clàssica i 

contemporani. 
Els darrers anys d’aquesta trajectòria, he treballat a Londres amb la companyia 

New English Ballet Theatre. 
Ara que el cor m’ha cridat a tornar cap a casa, he reprès els meus estudis 

universitaris i estic treballant a l’escola de dansa amb la meva mare a Sabadell. 
D’aquests anys de formació i experiència, enriquint-me i coneixent noves 

formes de ballar i viure la passió per la dansa, neix la iniciativa de poder oferir 
aquestes vivències al talent que tenim entre nosaltres.

Camino Llonch x



CONCEPTE
KMY DANCE CAMP by Cami és un programa intensiu que té com a objectiu que 

les alumnes tinguin l’oportunitat de formar-se, aprendre i millorar les seves 
qualitats artístiques de la mà de grans professionals al nucli d’Europa, on es 

concentren grans estudis de dansa i arts escèniques. 

Londres és una ciutat amb molt talent on la indústria de la dansa i els musicals 
són de gran reconeixement internacional. A més a més, és de gran inspiració 

veure com forma part del dia a dia de molts habitants, que ho viuen amb molta 
passió, i és d’aquí on surt gran part de la nostra motivació.



És una sort poder comptar amb el KMY Studio i amb la experiència 
i dedicació a la docència de dansa de la meva mare durant tots 

aquests anys. Finalment donem la benvinguda a 

KMY DANCE CAMP:
LONDON here we go!



A QUI VA DIRIGIT?
• A adolescents a partir de 13 fins a 25 anys.
• A alumnes d’escoles de dansa amb un nivell intermedi-avançat
• Als qui vulguin millorar el seu moviment i enriquir la seva 

formació. 
• Als qui vulguin tenir l’oportunitat de rebre classes amb 

professors internacionals.
• Pels que vulguin millorar l’anglès i practicar-lo en la vida diària.



INFORMACIÓ GENERAL
• DATES
• DEL 9 DE JULIOL al 16 DE JULIOL 

• SORTIDA i ARRIBADA
• Aeroport de Barcelona el Prat

• PREUS (tot inclòs! Veure les següents diapositives)
• 1.450€ EARLY BIRD! (abans del 15 de març de 2023)
• 1.600€ (a partir del 16 de març fins a exhaurir places)



EL PREU TOTAL INCLOU
• 22h de classes de dansa a BASE DANCE STUDIO 
•Workshop de 2h de “MATILDA THE MUSICAL” a PINEAPPLE 

DANCE STUDIOS
• ENTRADA a un MUSICAL AL WEST END
• ALLOTJAMENT 
• PENSIÓ COMPLETA
• VOLS BCN –LDN –BCN 



• ASSEGURANÇA DE VIATGE PER A CADA PARTICIPANT. 
• Tiquet TRANSPORT GATWICK AIRPORT- LONDRES-

GATWICK AIRPORT
• Tiquet de TRANSPORT PÚBLIC per als 7 dies
• VISITES TURÍSTIQUES
• ACOMPANYAMENT d’adults durant les 24h del dia.
•MARXANDATGE! 



ALLOTJAMENT
• Allotjament al CENTRE de Londres a GENERATOR HOSTELS
• A 5min caminant de l’estació internacional de KINGS CROSS
i a 15min de COVENT GARDEN.
• Metro directe sense transbord de BASE DANCE STUDIOS.

• INCLOU
• ESMORZAR I SOPAR 
• HABITACIONS EN GRUPS DE 4, 6 I 8
• ZONES D’OCI COMUNES



Un dels estudis més coneguts de Londres, on grans 

professionals i alumnes internacionals comparteixen

la passió per la dansa!

CLASSES de 10h a 15:30h amb DINAR INCLÒS
Treballaran JAZZ, DANSA URBANA, CONTEMPORANI, 

LÍRIC, BALLET I COMERCIAL



2 HORES de “MASTERCLASS” 
de MATILDA THE MUSICAL!

IMPARTIT PER UN MEMBRE DEL CAST

DISSABTE 15 de JULIOL a



Entrada al musical “MATILDA THE MUSICAL”! 
Un dels millors musicals del West End!

DIJOUS 12 de juliol a les 19:30h
al CAMBRIDGE THEATRE



En les diapositives a continuació trobareu 
informació d’interès referent al procés 

d’inscripció



Com realitzar la inscripció?
1. Omplir el full d’inscripció i les autoritzacions

2. Efectuar PAGAMENT de 250€ per a la reserva de plaça  
3. Enviar a dancecamp@kmystudio.es els següents documents: 
• Full d’inscripció + autoritzacions
• JUSTIFICANT de pagament de la reserva
• Fotocòpia del PASSAPORT i DNI 
• Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA EUROPEA i/o Mútua Equivalent

4. Un cop haguem rebut el pagament us enviarem un correu de confirmació de 
reserva de plaça 

mailto:dancecamp@kmystudio.es


Condicions de pagament 
• PAGA i SENYAL de 250€ imprescindible per a la RESERVA DE PLAÇA

• PAGAMENT ÚNIC
• Abans del 15 DE MARÇ de 2023—> 1.450€
• A partir del 15 DE MARÇ de 2023 fins a exhaurir places —> 1.600€*

*El pagament TOTAL ha d’estar fet a tot tardar un mes abans de l’inici de KMY DANCE CAMP 
(9.06.2023). En cas contrari la plaça NO quedarà reservada i els 250€ NO seran reemborsables. 

• PAGAMENT EN DOS terminis: 
• És possible efectuar el pagament en dos terminis, sempre i quan es respectin els temps 

esmentats anteriorment 



Opcions i Dades de pagaments
• EFECTIU o TARGETA DE CRÈDIT a l’Escola de Dansa KMY STUDIO 
• Carrer Sant Pere 17, 08201, Sabadell

• BIZUM A 682454405
• CONCEPTE: Nom i Cognoms de l’ALUMNE + KMY DANCE CAMP
Exemple: Maria Marin Miquel KMY DANCE CAMP

•



• TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A: 
BBVA

• Nom beneficiari: KMYStudio

• IBAN: ES86 0182 8151 8102 0162 0268

• CONCEPTE: Nom i Cognoms del PARTICIPANT + KMY DANCE CAMP

Exemple: Maria Marin Miquel KMY DANCE CAMP

BANC SABADELL
• Nom beneficiari: KMYStudio

• IBAN: ES81 0081 0026 7400 0160 0270

• CONCEPTE: Nom i Cognoms del PARTICIPANT + KMY DANCE CAMP

Exemple: Maria Marin Miquel KMY DANCE CAMP



Podeu llegir el document de les Condicions Generals
de KMY SUMMER CAMP en el següent enllaç:

www.kmystudio.es/

Per a dubtes i/o preguntes, podeu trobar-nos a:
Escola de Dansa KMY Studio, C/ Sant Pere 7, 08201, Sabadell

O contactar amb nosaltres a través de: 
Correu:  dancecamp@kmystudio.es

Telèfon/WhatsApp: 689 614 240

http://www.kmystudio.es
mailto:dancecamp@kmystudio.es

