Lessen maandag:
20:15-21:30 uur
Forum Waterwin
Adres: Musicallaan 110-112
3443 BT Utrecht
Volwassenen/jongeren

CAPOEIRA

Lessen donderdag:
15:30-16:00 uur
Cereol fabriek
Adres: Everard Meijsterlaan 1b
3533 CK Utrecht
Kinderen
Lessen vrijdag:
16:30-17:30 uur
Adres: Pieterskerkhof 10
3512 JR Utrecht
Kinderen/jongeren
Lessen zaterdag:
11:30-13:00 uur
De Odeon
Adres: Gouvernestraat 65
3014 PP Rotterdam
Kinderen/volwassenen

STICHTING A MAGIA
DO QUILOMBO

Mestrando Mourão
Voor meer informatie:
amdquilombo@gmail.com
shrekondie@yahoo.com
www.memyselfandcapoeira.nl

Lessen en workshops, óók
voor onder– en naschoolse
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Een capoeira cursus voor onder– en
naschoolse activiteiten bestaat uit 6
tot 12 lessen voor groep 3 t/m 6.
Kijk voor meer informatie op:
www.memyselfandcapoeira.nl
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Mijn naam is Sherwin Rekondie.
Mijn capoeira naam is Mourão.
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Ik ben sinds 1998 capoeira sportdocent en heb op veel scholen in
Utrecht en omgeving les gegeven.
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