Linedance undervisning sæson 2020-2021
Vi starter i uge 36 hhv. 2/9 og 3/9
Vejle Midtbyskole, Damhaven 13b, Vejle onsdag i pigegymnastiksalen og torsdag i drengegymnastiksalen.
Instruktør onsdag Grethe Andersen, tlf. 41412373
Instruktør torsdag Kirsten Andreassen, tlf. 24947583
Husk at vi danser for at have det sjovt. Derfor er det vigtigt, at du vælger det hold, der passer lige
netop til dit temperament og dækker dine behov. Tag en snak med din instruktør, hvis du er i tvivl.
Stabilt fremmøde er en STOR fordel på alle hold.
Vi danser til alle former for musik.
Principielt udlæres en dans i en uge og repeteres ugen efter. Herefter udlæres dansen ikke igen. Det
tilstræbes at udlære de såkaldte klassikere (danse, der danses år efter år efter år) som de passer til
holdets danseniveau.

L2 Letøvet torsdag 17.15 -18.30
Hold 2 henvender sig til dig, der er begynder- let øvet danser og som kan grundlæggende trin.
Du lærer flere basic steps og flere kombinationsmuligheder af basic steps.
Der udlæres danse med flere drejninger. Ny udlæring ca. hver anden gang.
Holdets danse er med udgangspunkt i dansene fra sæson 2019-2020.

L3 Let-mellemøvet torsdag 18.45 - 20.00
Hold 3 henvender sig til dig, der er let-mellemøvet danser og som kan grundlæggende basic steps. Du
lærer flere basic steps og flere kombinationsmuligheder af basic steps. Der udlæres danse med flere
drejninger. Tempoet i både udlæring og dans øges. Ny udlæring ca. hver anden gang.
Holdets danse er med udgangspunkt i dansene fra sæson 2019-2020.

LH Hyggeholdet - mellemøvet onsdag 17.15 -18.30
Hyggeholdet er for dig, som vil danse en masse på mellemøvet niveau. Der vil være færre nye danse
end på de øvrige hold. De danse, der udlæres, er både nye og gamle. Musikmæssigt vil repertoiret
være meget bredt. Vi beholder mange af allerede udlærte danse.

L3Ø Øvet onsdag 18.45 - 20.15
Hold 3Ø henvender sig til dig, der har styr på grundtrinene. Du er med på nye udfordringer. Der
udlæres danse med sværere trinkombinationer og danse med flere drejninger. Der vil være kortere
instruktion pr. dans end på hold 3/hygge, idet du jo kender trinene og nu ”kun” har behov for
kombinationen af disse. Ny udlæring ca. hver anden gang. Vi beholder aktuelle danse fra sæson 20192020.

Efterårsferie: uge 42
Juleferie:
juleafslutning 9. og 10. december
opstart efter nytår 6. og 7. januar
Vinterferie: uge 7
Påskeferie: uge 13
Sæsonen slutter ultimo april

