
Durante esse período, adorei todas as aulas on-line que participei e realmente gostei de ficar 
conectado. O que eu não gostei é que não podemos nos ver e fazer com que a sala virtual pareça 
uma sala real. Por isso, decidi iniciar minha sala de aula virtual do ZOOM. 
Com o Zoom, posso ver todos participando da aula. Eu posso acessar como a coreografia está 
sendo abordada. Eu posso dar notas e instruções personalizadas. Podemos ter um diálogo real sobre 
o trabalho que estamos realizando, fazendo e respondendo perguntas também e um do outro. 

******************************************* 
Baixar o Zoom é fácil. 

Acesse ZOOM.US e inicie uma conta. Lá . Você está pronto para a aula 

******************************************* 

*** Se você for ao THEVICTORROJAS.COM e se inscrever na minha lista de e-mails, receberá dois 
dólares fora da classe *** 

***************************************** 

Pagamento a ser feito através da VENMO ou PAYPAL 

VENMO / VICTORROJAS 
PAYPAL / THEVICTORROJAS 

UMA VEZ QUE O PAGAMENTO FOI FEITO, VOCÊ RECEBERÁ UM LINK DE ZOOM PARA A SALA DE 
DANÇA VIRTUAL. 

******************************************** 

EXPLORARAMOS, MUSICALIDADE, DESEMPENHO, NUANCE, ABORDAGEM, RITMO, ESTILOS, 
STAMINA 

******************************************* 

Victor Rojas, nasceu em Lima, Peru. Ele se mudou para a cidade de Nova York aos 7 anos de idade. O 
treinamento de Victor começou como aluno no estúdio nº 1 de Nova York, o BROADWAY DANCE 
CENTER, treinando jazz, moderno, hip-hop, balé e contemporâneo. Após 6 meses, tornou-se 
assistente de um dos melhores professores de Hip Hop / Jazz da região. Isso preparou Victor para 
crescer como coreógrafo, permitindo que seu trabalho fosse apresentado no palco e na indústria da 
música. 
Victor é um dos coreógrafos em destaque nas temporadas 1 e 2 da "Abbys Ultimate Dance 
Competition" da LifeTime Tv. Sua coreografia pode ser vista em vídeos como a música Milkshake, de 
Kelis, indicada ao Grammy. “Good Stuff” também de Kelis e “Forthenight” de Musiq Soulchild 
A coreografia de Victor é uma fusão do movimento Urbano / Teatro / Técnica (balé, jazz, moderno, 
funk, contemporâneo). Onde conversa e atuação são elementos-chave para ajudar a contar a história 
que estamos contando com nossos corpos. 

WWW.THEVICTORROJAS.COM



LEIA CUIDADOSAMENTE 
Ao fazer um pagamento para participar da aula de dança Zoom de Victor Rojas, eu entendo e 
concordo que, ao participar de qualquer aula, oficina, ensaio ou apresentação de dança, existe a 
possibilidade de lesões físicas e, em raras circunstâncias, morte. Concordo em liberar e isentar a 
aula de dança Zoom de Victor Rojas e Victor Rojas, incluindo professores, dançarinos, funcionários e 
instalações de qualquer causa de ação, reivindicação ou demanda, agora e no futuro. Não 
responsabilizo a aula de dança Zoom de Victor Rojas ou Victor Rojas por qualquer ferimento pessoal 
ou qualquer dano a propriedade pessoal que possa ocorrer. Além disso, entendo que devo estar 
ciente das minhas limitações físicas e / ou do meu filho e não excedê-los. Se estou lendo esta 
renúncia para meu filho, certifico que sou o pai ou responsável legal e tenho o direito de renunciar a 
esses direitos. Além disso, autorizo e concordo que a aula de dança Zoom de Victor Rojas e Victor 
Rojas possam tirar e usar fotografias / vídeos meus e / ou de meu filho durante a aula para fins de 
manutenção de registros, publicidade e marketing. Entendo que não tenho direitos sobre essas 
fotografias / vídeos e não serei compensado pelo mesmo. O PAGAMENTO É POR ALUNO, MESMO 
QUE MAIS DE UMA PESSOA NO QUARTO Se, por qualquer motivo, não concordar com estes termos 
e condições descritos nesta renúncia de responsabilidade, é minha responsabilidade entrar em 
contato com Victor Rojas ANTES da data da aula para solicitar um reembolso total . NENHUM 
REEMBOLSO SERÁ DADO NO DIA DA CLASSE. SEM EXCEÇÕES




