Linedance undervisning sæson 2017 -18
Vi starter i uge 35 hhv. 30/8 og 31/8
Vejle Midtbyskole, Damhaven 13b, Vejle, drengesalen

hold

onsdag

torsdag

Ansv. instruktør

telefon

L1

Nybegynder

19.30 - 20.45

Hanne Pitters

2660 2606

L2

Begynder
PLUS

17.15 -18.30

Hanne Pitters

2660 2606

L3

Letøvet Plus

18.00 - 19.25

Hanne Pitters

2660 2606

LH

Hyggeholdet
(Mellemøvet)

17.15-18.30

Hanne Pitters og
Birthe Tygesen

2660 2606
2990 0119

L3Ø

øvet

18.45-20.00

Hanne Pitters
Birthe Tygesen

2660 2606
2990 0119

L4

rutine

20.15-21.30

Birthe Tygesen

2990 0119

Efterårsferie: uge 42
Juleferie:
vi holder ferie efter juleafslutningen 6. og 7. dec.
opstart efter nytår hhv. 3. og 4. januar
Vinterferie: uge 7
Påskeferie: uge 13
Sæsonen slutter ultimo april (herefter sommerdans i maj og juni)
For at du kan vælge det hold der passer bedst til dig Se holdbeskrivelserne herunder
Husk: Nytårsdans 30.12.2017 og Windmill 25.2.2018

Beskrivelse af linedancehold 2017/18
Generelt:
Der danses 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.
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.

Hold 1 - nybegynder:
Holdet henvender sig til dig, som gerne vil lære linedance. Du lærer de grundlæggende linedance
trin og er hurtigt i gang med at danse til alle slags musik.
Hold 2 - begynder PLUS:
Holdet henvender sig til dig, som har danset minimum 1 sæson, og som vil opnå større rutine i basicsteps og grundlæggende teknik.
Dansene vil være på begynderniveau og vil tilpasses deltagerne på holdet.
Vi bibeholder danse fra hold 1+ sæson 2016-17. Ny udlæring ca. hver anden gang.

Hold 3 – let øvede PLUS:
Holdet henvender sig til dig, der er let øvet danser og som kan grundlæggende basic-steps.
Du lærer flere basicsteps og flere kombinationsmuligheder af basicsteps.
Der udlæres danse med flere drejninger. Tempoet i både udlæring og dans øges.
Vi bibeholder danse fra hold 2+ sæson 2016-17. Ny Udlæring ca hver anden gang.

Hyggeholdet - mellemøvet
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, og er ikke valgt mhp deltagelse i
dansearrangementer. Musikmæssigt vil repertoiret være meget bredt.
Vi fortsætter med de danse vi har på holdet.

Hold 3Ø - øvede:
Holdet 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 2+/hygge, idet du jo kender trinene og nu ”kun” har behov for kombinationen
af disse.

Hold 4 – rutine:
Holdet henvender sig til dig, der har flere års danseerfaring og søger mere udfordring. Du har styr på
basicsteps og drejninger. Du ønsker at lære nyt, i forskellige genrer og sværhedsgrader.
Det er ikke alle danse der gennemgås.
Stabilt fremmøde forventes.

Hanne Pitters og Birthe Tygesen marts 2017

