Hvad koster det?
Danseafgiften består af et dansegebyr
plus et klubkontingent
Dansegebyr:

kr. 500,00

Klubkontingent: kr. 200,00

Hvis du har

Hvis du danser på flere hold, er dansegebyr for hold 2 halv pris!

• lyst til sund og sjov motion •

Beløbet dækker en hel sæson,
som går fra ultimo august/primo september
til medio maj det efterfølgende år.

• brug for underholdning til familie- eller firmafest •

De to første uger kan du gratis prøve, om det er noget for dig 

• til god musik •

Yderligere information:

• i afslappet tøj •

Ønsker du flere oplysninger om Herlev Linedance,

• året rundt •

kan du se mere på: www.hcdc.dk
og Facebook: Herlev Linedance

Du

eller ved at kontakte:
Pia Radmer på mail: pia-r@hcdc.dk

Vi danser

• får motion •
• bliver i godt humør •
• får nye venner •
• kan deltage i hyggelige dansefester •

Sæson 2018/2019
starter mandag den 3. september 2018

Linedance er en alsidig danseform for alle – uanset alder,
højde og drøjde – og til alverdens musik.
Linedance har sit udspring i USA,
men danses nu i hele verden.
Der er tale om at danse på linjer/rækker,
og du er derfor ikke afhængig af at have en dansepartner.
Dansene er bygget op af trin fra alle andre dansegenrer.
Herlev Linedance ønsker at vise, at linedance er meget
mere end den oprindelige country og western.
Nu danses der til al slags musik, og der findes danse i
valserytme, cha-cha-cha-rytme, rumba-rytme,
disco-rytme osv.
Hvis du godt kan lide at være i hyggeligt selskab med
andre danseglade mennesker,
så er linedance lige noget for dig
Herlev Linedance tilbyder undervisning til både begyndere
og øvede dansere på flere forskellige niveauer,
og det vil glæde os at se dig.

Beginner
Holdet er for nye dansere, der gerne vil i gang med at danse
linedance. I løbet af den første sæson som linedanser skal du
lære nogle rigtig gode begynderdanse.
Vi repeterer meget, og dansene bliver grundigt gennemgået.
Stabilt fremmøde og engagement i undervisningen forventes.
Instruktør: Marianne Kokfelt
Tirsdag kl. 18.00-19.30
Improver
Holdet er for linedansere, der har et par års erfaring. Der vil
være 2-3 nye danse om måneden. Der vil blive repeteret efter
behov. Stabilt fremmøde vil være en fordel.
Instruktør: Vibeke Hastrup
Torsdag kl. 18.30-20.00
Improver+
Holdet bygger videre på, hvad man har lært i de foregående år.
Der vil blive repeteret efter behov. Stabilt fremmøde vil være en
fordel.
Instruktør: Gitte Sandemand
Tirsdag kl. 18.00-19.30
Intermediate
For dansere der har erfaring med og rutine i de mest forekomne
trin og kombinationer. Der vil typisk blive udlært en ny dans
hver 2. uge. Nye danse vil blive grundigt gennemgået de første
gange, derefter kun i begrænset omfang, hvorfor der forventes
et stabilt fremmøde.
Instruktør: Gitte Sandemand
Mandag kl. 18.00-19.30
Instruktør: Rita Fossdal
Onsdag kl. 18.00-19.30

