
INTENSIVKURS I SQUAREDANS
Vid 3 kurstillfällen under våren har du möjlighet 
att lära dig dansa squaredansens första dansnivå.

Söndag 26 januari
Söndag 2 februari
Söndag 23 februari

Alla dagar klockan 11:00 till 16:30

Kursledare/Caller: Jörgen och Tove Höjer

”Squaredans är en aktivitet som passar alla och efter  
kursen kan du åka och dansa var som helst i världen!”

Under dessa tre kurstillfällen kommer du få möjligheten att lära dig de
första 48 dansfigurerna/callen i squaredansen.

Sammanlagt blir det 15 timmar danskurs med en matpaus på 30 minuter per tillfälle, 
perfekt för dig som inte har tid att binda upp dig och gå en kurskväll per vecka.

Har du dansat tidigare men hållit upp i några år?
Har du länge velat lära dig squaredans men inte haft tid att gå kurser tidigare?
Har du precis gått en squaredanskurs och vill gå en intensivgenomgång extra?

Eller har kanske inte vetat att squaredans finns men tycker det låter roligt att testa? 
Passa då på att gå denna intensivkurs!

Kursen är bra upplagd så alla mellan 10 och 70 år fixar det utan problem.

Kurskostnad 750:-.
Ungdomar och studenter gratis.

Vi dansar i ABF:s lokaler på Verkstadsgatan 14, Kungsbacka 



I Sverige finns det klubbar över hela landet från Malmö till Umeå
och från Väst till Öst.

I Västsverige finns det Squaredans-klubbar i: Kungsbacka, Göteborg, Mölnlycke,
Surte, Borås, Stenungsund, Trollhättan, Falkenberg, Halmstad, Alingsås, Lerum, 
Jönköping och Kungälv.

Vi kommer hjälpa dig att hitta rätt klubb under kursens gång.

Vi har även utbyten med andra klubbar med nybörjarkurser så att du kan åka
till en annan klubb om du missar en gång

Mer info hittar du på squaredansförbundet SAASCD´s hemsida.
http://squaredans.se/borja-dansa/

Squaredans bygger på att du lär sig små korta turer eller calls som det heter på engelska.
En dansledare eller caller ropar eller sjunger sedan ut namnen på dessa korta turer i olika
väntade och oväntade kombinationer.

Squaredans dansas likadant över hela världen och det gemensamma språket är engelska.
Du behöver dock inte kunna engelska för att lära dig att dansa då all utlärning sker på svenska.


