
Discoläger 2014!!
        Missa inte dansskolans discoläger!! Dansa disco, balett och modernt

under två dagar  fyllda med dansglädje! 

Datum:     Tisdag 24/6 - onsdag 25/6

Plats:         Helens Dansskola i Lidköping - Skaragatan 48 Lidk

Kostnad: 1 200 kr

Ingår: 10 lektioner i fyra olika stilar + övernattning tisdag natt + frukost onsdag samt 

kvällsmat/middag tisdag + lunch tisdag och onsdag + roliga lägeraktiviteter!

Anmälan: Anmälan sker på www.helensdansskola.nu under fliken "Anmäl dig" senast 6 juni.

Avgiften sätts in på BG 5443-6936, märk betalningen med deltagarens namn + "Discoläger"

Vid frågor kontakta oss på 0510-678 28  eller på helens.dansskola@telia.com

Dag I

10.30-11.15 Drop-in

11.15-12.30 Lektion

12.30-13.45 Lektion

13.45-14.45 Lunch

14.45-16.00 Lektion

16.15-17.30 Lektion

17.30-18.30 "Surprise-class"

19.00-21.00 Grillkväll + aktiviteter

Dag II

8.00 --> Morgonpass

8.30-9.30 Frukost

9.30-10.45 Lektion

11.00-12.15 Lektion

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.30 Lektion

14.45-16.00 Lektion

16.00-16.30 Stretch

17.00-18.00 "Surprise-class"

18.00-18.30 Avslutning!

Nivåer  
(din nivå i singel) 

 

- Brons/Silver -  Junior 

- Brons/Silver - Tonår 

- Guld/Star - alla åldrar 

Lärare 
Peter Kjärsgård - Disco 
Peter jobbar som danslärare i Helsingborg , han tävlar 
aktivt och tillhör Sveriges discoelit. Peter är flerfaldig svensk och 
nordisk mästare i Disco! 

Isabelle Eklund - Modernt 
Isabelle har tävlat på elitnivå i både Disco och Hiphop. Hon är 
bland annat utbildad vid Balettakademins 3-åriga yrkesutbildning  

och har en bred kompetens och dansbakgrund. 

Oscar Åslund - Disco 
Oscar är utbildad yrkesdansare på Kungliga Svenska Balettskolan 
i Stockholm. Han är utbildad inom SDO och jobbar aktivt som 
domare, koreograf och dansare inom disco, jazz , modernt och 
balett.Han har tävlingsdansat i flera år och har medaljer i disco 
från både VM och EM.  

Tina  A Roenneberg - Balett  
Tina har flera år av dansutbildning i ryggen och hon har 
medverkat i flertalet produktioner i diverse genrers, bland att i 
baletterna Nötknäpparen, Giselle och Törnrosa.  

"Surprise-class" - Emma Kvanth  med flera! 


