7/9-2017

Tips fra en danser til en anden:

Hjemmesider:
www.komogdansdanmark.dk
Her finder du alle 28 lokalafdelinger under Kom og Dans, samt en fælles kalender for
danseaftener, temakurser og weekendarrangementer
www.komogdansdanmark.dk/aarhus
Her kan du holde dig orienteret om hvad der sker i vores afdeling.
www.komogdansdanmark.dk/aarhus-ungdom
Her kan du holde dig orienteret om hvad der sker i vores afdeling for unge (15 - 31 år)
www.komogdans.no
Mange dansere tager til Norge for at deltage i spændende dansekurser. Vores dans stammer fra
Norge.

Facebook grupper:
Kom og Dans Danmark – Officielt (Lukket gruppe)
Kom og Dans Århus (Lukket gruppe)
Kom og Dans - Aarhus Ungdom (Lukket gruppe)
Kørsel til danseaftener (Lukket gruppe)
Kom og Dans Aarhus info (Offentlig gruppe, til interesserede som ikke er medlem af KOD)
Hver af de 28 lokalafdelinger i KOD har en FB-gruppe, som du kan søge om medlemskab af, og på
den måde følge med i hvad de afdelinger, som du er interesseret i arrangerer.
F.eks: Rock på Heden (Lukket gruppe) som er en danseweekend i november Herning og Holstebro
arrangerer.
Lukket gruppe: Som medlem af KOD kan du søge om medlemskab
PR-gruppen Aarhus
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Arrangementer i Århus:
-

Molbo Rock, danseweekend som arrangeres hvert andet år. Næste gang er det d 7 til 8
april 2018
Danseøveaftener:
Hold øje med opslag på FB og kalenderen på hjemmesiden.

-

Dans søndag eftermiddag kl 14.30 – 17.00
Hold øje med opslag på FB og kalenderen på hjemmesiden.

-

Når der ikke er undervisning danser vi alligevel :D
Når der ikke er undervisning om tirsdagen afholder vi feriedans i stedet. Vi danser på tværs
af holdene, øver vores ture, hygger og har det sjovt.
Hold øje med opslag på FB og kalenderen. F.eks havde vi sommerdans hele denne sommer
undtagen i de fire uger Folkestedet holdt sommerferie lukket.

-

Vi danser i det fri:

Der kan arrangeres dans/danseopvisning i det fri.

Sommerferiedans på Ærø:
I 2018 afholdes der danseferie i uge 29.
Det er Kom og Dans Norge som afholder arrangementet, så hold øje med deres hjemmeside (Ikke
FB).
Der er mange muligheder for overnatning, og en af de mest benyttede er campingpladsen. Man
kan evt bruge en af FB grupperne til at finde nogen at dele oplevelsen/transport med.

App:
-

Komogdans Ålborg. Den kan bruges til hurtigt at se efter et arrangement i kalenderen.
Group SMS, som kan bruges til samkørsel. Koster 9,- engangsbeløb for den som opretter
den.

Sæson start:
Kom og dans Aarhus og Kom og dans - Ungdom i Aarhus afholder to intro arrangementer i august
og januar. Hold øje med hjemmesiden og FB.

"Dans sætter musik til livet!"
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