Country Linedance hygge i Haslev
Adresse: Nordskovskolen, Bækvej 14, 4690 Haslev

Tirsdage i lige uger, start d. 18/9.
kl. 18.30 til 21.00
Aflysninger: uge 42, 52 og 16
Sidste aften d. 30/4 (mere info herom senere)
Pris: 30 kr. pr. person pr. aften / Medbring selv drikkevarer m.m. til pausen.

Vi ses - ALLE er velkomne
Tanken og intensionen med fællesdans udspringer ud fra et ønske fra os fire instruktører om at:
- dels få flere fællesdanse både gamle og nye i klubberne, primært til Country musik.
- dels få mulighed for selv at kunne modtage undervisning samt hyggedanse på let Øvet/ Øvet Niveau
- dels give vores lidt mere rutinerede dansere mulighed for lidt ekstra udfordring.
Danse og undervisningsniveau vil være på Let Øvet / Øvet niveau. Dvs. at man som danser har styr på de
mest almindelige grundtrin, tællinger, retninger, alm. danseetik samt i udstrakt grad kan modtage
undervisning i hele sektioner.
Vi har lavet en fælles danseliste med overblik over hvad der pt. er aktuelle danse i vores klubber eller danse
vi fortsat ønsker at danse. Danse hvor det er ”gamle” kendte fællesdanse vil musikken blive sat på eller der
gennemgås en enkelt væg. Helt nye danse eller danse der pt ikke bliver danset i alle klubberne vil blive
gennemgået grundigt på 2 vægge og efterfølgende vil disse danse blive danset regelmæssigt i en periode.
Herefter vil det blive en ”gammel” fællesdans. Instruktørerne kan efter eget ønske og behov tage dansene
med hjem i egen klub.
En danse aften skulle gerne indeholde 1-2 helt nye (afhængig af sværhedsgrad), 2-3 danse der er repetition
samt nogle gamle kendte danse vi kan slappe af til…smiler
Den fælles danseliste vil blive lagt ud på vores klubbers hjemmeside eller Facebook side. Danseliste til hver
enkelt aften, bliver først offentlig gjort på selve aftenen.

Håber vi ses med positive indstillinger, til nogle hyggelige danseaftener

Trine, Boe, Lonni og Jill

