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Varmt välkommen till uppfräschade Dansstudion
lördag den 9 februari, en dag du inte vill missa!
Gratis workshops från kl 13.00 - Dansshow kl 17.30
Dansparty med öppen dansträning kl 18.30.
Alla åldrar, nivåer, dansstilar, personer,
personligheter – ALLA är välkomna!

Mer info se sv.se/halland
Dansstudion, Borgmästaregatan 2 (mitt emot Hotell Gästis entré)

13.00-17.00 Workshops (gratis)
13.00-13.20 Yoga – Cecilia Rönn
Välkommen att prova på yoga för alla för
vår kursledare Cecilia Rönn som i vår kommer ha kurser i senioryoga och Yinyoga på
Dansstudion. På den här workshopen kommer Cecila att anpassa nivån utifrån de deltagare som är på plats. Andning, förbättring av rörligheten, balansen och styrkan är
en central del av workshopen men framförallt få smakprova på Cecilias yoga.

13.30-13.50 Seniorjazzdans
– Catherine Ungberg
Välkommen att få dansa lite jazzdans och
modern dans med Catherine som i flera år
haft den här kursen på dansstudion. Här får
du känna dansglädjen och vad för gott dansen gör för både kropp och själ.

14.30-14.50 Dancehall 13-16 år
– Anna Wennersten
Välkommen att få prova den populära dansstilen dancehall för Anna. Här handlar det
om att hitta kroppskontrollen och rytmen.
Fort kan det gå emellanåt, dancehall har
inspiration från afrikanska dansen men hör
idag hemma hos streetdancen. Kom och
släpp loss!

15.00 Breakdance, alla åldrar och
alla nivåer – Janusz Starzycki
Välkommen och få prova på breakdance
med Janusz. Behöver nog inte så mycket
mer presentation än så här. Alla nivåer och
åldrar funkar finfint! Kom!

16.00-16.20 Showjazz 7-9 år
– Cajsa Ravn
Välkommen att få prova på showjazz om du
är mellan 7 och 9 år. Vi kommer att testa
lite olika danssteg och få dansa koreografi.
En otroligt kul dansklass för både dig som
aldrig dansat innan men också för dig som
dansat innan. Cajsa är ny dansledare på
Dansstudion men dansar själv i gruppen FAM.

16.45-17.05 Dancehall 10-14 år
– Evelina Ek
Välkommen att få prova den populära dansstilen dancehall men nu för Evelina. Här
handlar det om att hitta kroppskontrollen
och rytmen. Fort kan det gå emellanåt,
dancehall har inspiration från afrikanska
dansen men hör idag hemma hos streetdancen. Kom och släpp loss! Evelina är ny
dansledare på Dansstudion men dansar
själv i gruppen FAM.

17.30 Dansuppvisning
Varmt välkommen till en grym dansföreställning i vår stora danssal där du får se flera av
våra grymma dansare från Dansstudion. Här kommer du få möta danskoreografier i flera
olika dansstilar. Det här vill du inte missa!

18.30 DANSPARTY med öppen dansträning
Kom och dansparta med oss på Dansstudion! Här får du möjlighet
att få dansa precis som du vill. Inspireras av och/eller lära dig
lite nya dansmoves från de andra dansarna på partyt.
Alla åldrar, stilar, nivåer, personer,
personligheter är välkomna!
Vi bjuder på dryck och snacks. Du behöver
ha bekväma kläder att dansa i! (Självklart
får du komma även om du inte vill dansa!)

Mer info: sv.se/halland
Dansstudion, Borgmästaregatan 2
(mitt emot Hotell Gästis entré)

