
Η Νικόλ Καμζέλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μαρούσι Αττικής. 

Ο χορός μπήκε στην ζωή της πολύ νωρίς. Στην ηλικία των 4  

ετών ξεκίνησε Μουσικοκινητική Αγωγή και στην ηλικία των 6  

ετών έκανε τα πρώτα της βήματα στον Κλασσικό και 

Μοντέρνο χορό, όπου συμμετείχε σε πολλές παραστάσεις χορού. 

Σε αρκετά νεαρή ηλικία μπήκε στον χώρο του Latin-

Ballroom American και International style χορού, όπως επίσης και του Freestyle, 

όπου απέκτησε πτυχία διδασκαλίας από τον διεθνή οργανισμό του International 

Dance Teacher Association (I.D.T.A.)  Με μια ακόρεστη δίψα για μάθηση, συνεχίζει 

την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τελευταία αποκτήματα τα πτυχία 

πιστοποιημένου εκπαιδευτή σε PILATES και  ZUMBA . 

Απέκτησε πτυχίο Βρεφονηπιοκόμου το οποίο και εργάστηκε επί σειρά ετών σε 

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμαρουσίου. Η αγάπη της για τα παιδιά, την ώθησε 

στην διοργάνωση και την συμμετοχή της σε πολλές εθελοντικές δράσεις, όπως 

θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, με κύριο στόχο την ψυχαγωγία των παιδιών, 

για τα ιδρύματα “Χαμόγελο του Παιδιού” και “Παιδικά Χωριά SOS”. Αξιοποιώντας 

έμπρακτα τις γνώσεις της και αναδεικνύοντας τον χαρακτήρα της που την έχει 

καταστήσει ιδιαίτερα αγαπητή στους μικρούς της μαθητές. 

Με εφόδιο την πολυετή εμπειρία διδασκαλίας της και μετά από μια δεκαετή 

συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου στα χορευτικά τμήματα 

Hip-Hop και Latin-Ballroom στο ενεργητικό της και περισσότερες από 20 παραστάσεις, 

αποφάσισε να ανοίξει έναν δικό της χώρο, για να προσφέρει τις γνώσεις της και να 

μυήσει τους μαθητές της στον μαγικό κόσμο του χορού. Μέσα από την σχολή DANCE 

NIKOL, έχει προγραμματίσει και εκτελέσει αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις και έχει 

συμμετάσχει σε πολλές δράσεις που προάγουν το πνεύμα του εθελοντισμού και της 

προσφοράς σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. 

Από το 2018 έως και σήμερα είναι μέλος του ΔΣ του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Αγίου 

Ελευθερίου” Σωρού και Λάκκας Κόττου όπου κατέχει την θέση της Αναπληρωτού 

ταμία. 

Έχει βραβευτεί για την προσφορά της αυτή από: 

Την  Γ΄ Κοινότητα  Δήμου Αθηναίων για την συμμέτοχή της στις δράσεις του 

προγράμματος “Aθλητισμός – Ολυμπισμός – Προσφορά στην κοινωνία” 

Από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου (Κ.Ε.Δ.Α.) σε συνεργασία με το 

γραφείο Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Αμαρουσίου για την πολύτιμη και 

πολυετή κοινωνική προσφορά της. 


