
Sommarläger 2014

        Missa inte årets sommarläger! Dansa fyra olika stilar under tre 

fullspäckade dagar fyllda med dansglädje! 

Datum:     Måndag 16/6 - onsdag 18/6

Plats:         Helens Dansskola i Lidköping - Skaragatan 48 Lidk

Kostnad: 1 800 kr

Ingår: 14 lektioner i fyra olika stilar + övernattning måndag och tisdag natt + frukost tisdag samt 

onsdag och kvällsmat/middag måndag och tisdag + lunch alla dagar + roliga lägeraktiviteter!

Anmälan: Anmälan sker på www.helensdansskola.nu under fliken "Anmäl dig" senast 31 maj

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

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

Dag I

10.30-11.00 Drop-in

11.00-12.15 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 "Suprise-class"

18.30-20.30 Grillkväll + aktiviteter

Dag II

8.00 --> Morgonpass

9.00-10.00 Frukost

10.00-11.15 Lektion

11.30-12.45 Lektion

12.45-13.45 Lunch

13.45-15.00 Lektion

15.15-16.30 Lektion

16.45-18.00 "Team-teach"

18.00-19.30 Kvällsmat

Dag III

8.00 --> Morgonpass

9.00-10.00 Frukost

10.00-11.15 Lektion

11.30-12.45 Lektion

12.45-13.45 Lunch

13.45-15.00 Lektion

15.15-16.30 Lektion

17.30-19.00 Uppvisning

19.00-19.30 Lägret är slut!

Nivåer 

 

10-12 år fortsättning 

Här ska du vara 10, 11 eller 12 år gammal och ha 2-4 terminers 
förkunskap. 

10-12 år övade 

Här ska du vara 10, 11 eller 12 år gammal och ha mer än 4 terminers 
förkunskap. 

Tonår fortsättning 

Denna grupp ska du anmäla dig till om du är 13 år eller äldre och har 2- 4 
terminers förkunskap. 

Tonår övade 

Denna grupp ska du anmäla dig till om du är 13 år eller äldre och har mer 
än 4 terminers förkunskap. 

Lärare 
Thomas Benstem (Commercial) 

Thomas har dansat sedan ung ålder och är utbildad vid 
Balettakademin. Han är idag både dansare och koreograf och har 
medverkat i många stora produktioner såsom Melodifestivalen, So 
You Think You Can Dance Scandinavia, Eurovision Song Contest, 
MTV Music Awards och Ladies Night. 
Pablo Przylowski (Hiphop) 

Pablo har undervisat och uppträtt runt om  i Europa,  i bland annat 
Italien, Norge, Tyskland och Spanien. han har stor erfarenhet av 
att jobba på framstående dansskolor såväl som att dansa på 
gatorna. 
Minna Benstem (Jazz) 

Minna är utbildad vid Balettakademiens yrkesskola för dansare i 
Göteborg. Hon har medverkat som dansare i musikvideos, 
reklamfilm, TV (som tex Melodifestivalen) samt vid olika shower 
och galor både i Sverige och internationellt. 
Ida Persson (Contemperary/Modernt) 

Ida är utbildad vid b.l.a Norges Danshögsskola och Flow Dance 
Education i Köpenhamn. Modernt ligger Ida varmt om hjärtat och 
hennes klasser kännetecknas av musikalitet, känsla och den 
dynamiska kvalitén. 




