Lagoona Mall Celebrates First Batch of Ballerinas Graduating from
Al-Gheed Ballet Centre
First Ever Ballet School to Operate in a Mall in Qatar that Complements Fun and Learning
عربي

Doha, June 3 2014: Lagoona Mall, Qatar’s premium shopping destination, hosted Al-Gheed Ballet Centre
evening of classical dance to celebrate its first year anniversary and the first batch of 25 aspiring students
graduating from the training academy, showing their capabilities and skills to transfer to the next level of
training.
The event, open to public, saw live performances from the graduating students from ages 5 to 13 in front
of their friends and families, on a custom built stage located on the lower court area of the Lagoona Mall.
The show included Ballet dancing for the young girls as well as taekwondo show for the boys and youth.
All graduates received their certificates and gifts. Visitors and shoppers also had the chance to watch this
amazing show. To further add to the festivities, Al-Gheed Centre offered new members who registered
on this day 15% percent discount on the total fees.

“We enjoy the trust and support of our patrons. We are pleased to have this school to hone the talent of
the students and develop new skills in an entertaining and creative environment. We are very proud of
the achievements of our graduating class and look forward to the community enjoying their performance
and applauding their hard work and commitment to the art form as they pursue their passion to dance
and achieve their dreams.” commented Mrs. Iqbal , Director of Al-Gheed Ballet Centre.
Launched in June 2013 inside the Lagoona Mall, Al-Gheed Ballet Centre is regarded as a leading centre
for classical ballet training in Qatar that provides a harmonious environment to learn and perfect your
steps making the practice fun and enjoyable. The centre abides by internationally recognized dancing
regulations to develop the skills and hone the talents of aspiring ballet enthusiasts offering affordable
and quality dance courses for kids, teens and adult learners across many dance disciplines including
Ballroom, Zumba, Latin and contemporary dance.
Eamon Kelly, General Manager of Lagoona Mall said:” Our aim is to provide an environment that offers
much more than shopping, making the exercise a fun and enjoyable experience for each member of the
family. So while our adult patrons enjoy the wide selection of shopping and networking opportunities, our
younger fans are engaged with activities that excite their passion and encourage their creativity. We are
proud to host , Al Gheed Centre, the first of its kind training academy inside a mall in Qatar that aims to
provide dance and fitness enthusiasts of all ages with an opportunity to learn and train in a motivating
environment.”
“Lagoona Mall has already introduced unique concepts since it opened in 2011 and we are gearing up
to unveil some more international brands that will further enhance our positioning as the leading
shopping destination in Qatar,” concluded Kelly.
Al-Gheed Centre also provides other activities such as aerobicsand taekwondo, etc., for children between
the age of 5 and 13, in addition to some other training courses for adult learners. Members of Al-Gheed
Centre receive certificates on completion of required levels, and the students can choose the activity that
suits them the most.

الجونا مول يستضيف حفل تخرج الدفعة األولى من طالب مركز الغيد للباليه
"الغيد للباليه" المركز الباليه األولى في قطر في داخل مول توفر المرح والتعليم

الدوحة 3 ،يونيو  :2014استضاف الجونا مول الحفل الذي أقامه مركز الغيد للباليه احتفا ًء بالذكرى
السنوية األولى على إطالقه وبتخريج الدفعة األولى من الطالب .وقدمت مجموعة من  25طالبا ً وطالبة من
المتخرجين تتراوح أعمارهم من خمسة إلى ثالثة عشر عاما ً مهاراتهم في أداء الفني والبدني مؤكدين بذلك
جدارتهم في إتقان المستوى األول من التدريب واإلنتقال إلى المستوى التالي.

وأقيام العرض على مسرح خاص أعدته الجونا مول ( بالطابق السفلي للمول) بحضور أهالي وأصدقاء
الطالب الخريجين ،وحشد من الزوار والمتسوقين الذين استمتعوا بالعرض الحي وبإبداعات هذا الفن
الراقي .وتضمن العرض فقرات األداء اإليقاعي والرشاقة للفتيات الصغار وفنون القتال البدني والتايكواندو
للفتيان والشباب ،ثم وزعت الشهادات والهدايا على المتخرجين والمتخرجات .وبهذه المناسبة ،ق ّدمت مركز
الغيد للباليه للمشتركين الجدد خصما ً بنسبة  %15على الدورات التدريبية.

وفي هذا اإلطار قالت السيدة إقبال ،مديرة مركز الغيد للباليه "نتوجه بالشكر إلى كل من دعمنا في هذا
الحفل وخاصة الجونا مول .ويسعدنا من خالل مركز الغيد العمل على صقل المواهب وتطوير المهارات
الجديدة في بيئة إبداعية وترفيهية .نحن فخورون بإنجازات الطالب المتخرجين ونأمل أن ينال أداءهم
إعجاب الحضور ليكون تتويجا ً لجهودهم وعملهم الجاد مع طاقم التدريب المتميز والتزامهم بهذا الفن المميز
والراقي".

أطلق مركز الغيد للباليه في الجونا مول في يونيو  ،2013ويعتبر المركز الرائد واألول من نوعه في قطر
لتدريب الباليه الكالسيكي في داخل مجمع تجاري ،لتوفر بيئة مناسبة للتعلم والتدرب بشكل مثالي .يتقيد
المركز بالمعايير الدولية لفن الباليه وتعتبر المركز األمثل لصقل مهارات الطالب الراغبين بتطوير أدائهم
إلى مستويات أعلى .ويقدم المركز التدريب لجميع األعمار من الصغار والشباب والبالغين في اختصاصات
مختلفة من ضمنها بولروم ،زومبا ،التين واألداء التعبيري الفني المعاصر.

بدوره قال إيمون كيلي المدير العام لالجونا مول "نسعى دائما ً لتوفير بيئة مناسبة لجميع أفراد األسرة لنكون
أكثر من مجرد تسوق ونجعل من التدريب تجربة ممتعة .وبينما يستمتع األهالي والكبار بالتسوق من
مجموعة واسعة من المتاجر المميزة والمتنوعة وتناول الطعام والمشروبات في المطاعم والمقاهي ،يستمتع
الصغار باألنشطة الراقية التي تروي شغفهم وتشجعهم على اإلبداع .ونحن فخورون بأن نستضيف مركز
الغيد في مجمعنا ،وهي األكاديمية األولى من نوعها لتدريب لألطفال في داخل مول تجاري في قطر
المختص بتعليم فنون األداء التعبيري واللياقة لجميع األعمار في بيئة مشجعة ومحافظة".

وأضاف كيلي"منذ افتتاحه في  ،2011قدم الجونا مول مفهوما ً جديداً وفريداً للمجمعات التجارية ،ونعكف
اآلن على اإلعالن عن افتتاح متاجر جديدة لعالمات تجارية عالمية رائدة لنعكس مكانتنا المميزة كوجهة
خمس نجوم للتسوق في قطر".

ويوفر مركز الغيد العديد من األنشطة المتنوعة منها رياضة األيروبيكس والتايكواندو للصغار من عمر 5
إلى  13عاما ً وغيرها ،مع تواجد دروس أخرى للكبار .ويحصل طالب مركز الغيد عند انتهائهم من
المستويات المطلوبة في النشاط الذي يالئمهم على شهادات معتمدة.

