
Sidste nyt om Calpe !!!!  
 

Tag med på Sydendans i Calpe i Spanien i maj 2017. Bliv Specialpris-gæst.  
Det er begrænset til 3 par/ 6 personer pr. forening. 
 

 
Priseksempel pr. person for 1 uge/ 7 nætter: NOK 3 460,- i lejlighed til 2 
personer - inkluderer alle kurser/fester og transfer! 

 ROBERT ROYSTON KOMMER 12.-19. MAJ ! - WEST COAST SWING! 

Nyhed om Calpe 2017!!! 
ROBERT ROYSTON – verdensmesteren i West Coast Swing – kommer til 
Sydendans Calpe 2017. 
 
Robert har længe været en ven af Kom og Dans, og helt siden sin karrierestart 
en ven af Scooter Lee i musik- og danseverdenen. 
 
Robert Royston er måske den mest æresdekorerede danser, instruktør og 
koreograf i mange store danseorganisationer i USA. Han har koreograferet 
utallige forestillinger på Broadway, han har været filmskaber og filmdanser, han 
har været dansedommer i årevis, og har baggrund i mange, mange danseformer. 
Læs mere om hans meritter på hans hjemmeside: 
http://www.roroproductions.com 

Robert Royston vil være på Sydendansen 2017 fra 12.-19.maj. 
Hans hovedfokus bliver West Coast Swing, morgen og eftermiddag, og han vil 
også undervise noget Line Dance og 2-step, og andre danseformer i forhold til 
tid og interesse. 
Vi har mødt Robert flere gange, og han var også en af instruktørerne på et af vore 
Kom og Dans cruise i Caribien. Hans store kundskab om dansestile, 
dansehistorie, og morsomme historier fra danseverdenen, er noget vi får lov at 
opleve fra Robert i løbet af ugen på Calpe. 
I forhold til kapacitet, vil Robert kunne tage noget privatundervisning, og 
specialkurser for instruktører. 

TAG DINE VENNER MED – GERNE DEM SOM ”IKKE DANSER”! 
Sydendansen tilbyder et eller flere  

 GRUNDKURSER FOR BEGYNDERE hver dag – både swing og bugg, 
salsa, tango, og andre danseformer som er let for alle. 

 Alle dage vil vi starte dagen med MORGENKURSUS I LET 
LINEDANCE – så enkelt og sjovt at resten af dagen bliver let og glad! 

Let linedance er en fællesarena for at ”varme kroppen op” og komme i 
gang, møde andre og lave aftaler for dagen! Vær med – uanset om du er 
linedancer eller ikke, nybegynder eller erfaren! 

  

 

http://keymailer.keyteq.no/t/y-l-hrditlt-wkjykfhu-b/


MELD DIG TIL SYDENDANSEN – OG MØD ROBERT ROYSTON I SPIDSEN 
FOR ET ELITETEAM AF INSTRUKTØRER! 

ANDRE TOPPINSTRUKTØRER 
Vi har samtidig fra 12. maj internationale linedance navne som: 
Ria Vos, Ivonne Verhagen,( Holland), Betty Drummond, Steve Healy 
(Storbritannien), Liz Clarke (Skotland), Amund Storsveen (Norge) og flere Kom 
og Dans instruktører. 
Allerede fra 5. maj kan du danse dig varm på kurser og fester med 
Fastingswing v. Sidsel og Johan Fasting, 
Svenskbugg ved Ulla og Karl-Axel Skøld, 
og andre pardanseformer – tango, gammeldans, slowformer, salsa. 
 
KOM OG OPPLEV ORKESTRE SOM fængende, rockende 
Cadillac Kings fra England og 
Tiglar fra Island og 
Pilebos og 
STREAPLERS  fra Sverige. 

LÆS ALT OM SYDENDANS 2017 PÅ VORE WEBSIDER - KLIK HER!  
Websiderne har link til hotellets bookingskema for Sydendans 2017. 

SYDENDANS 2017 - SVENSK SIDE | 
INFORMATION IN ENGLISH 

NB! Rejsende fra ISLAND 
Er du rejsende fra Island, så vil der være en egen booking for jer. Du skal IKKE 
bruge skemaet på linket herover. Tag kontakt med Gunnar A Þorláksson på mail: 
   gunnarkd@centrum.is 

 Dan TEAM - og få en billigere rejse! 

Du kan være kontaktperson for turen. 
Tag dine venner med, og spred information om turen i din danseforening. Alle 
team hjælper projektet med markedsføring - og giver DIG en billigere tur! 
 
Dan et team, og få NOK 1000 / SEK 1000 / DKK 850 / EUR 100 i kickback for 
hver 5. fuldt betalende voksen du får med (du tæller ikke selv med i dit eget 
team). 

LÆS MERE OM HVORDAN DU REGISTRERER TEAM, OG BOOKER HOTEL - 
HER 

Sydendansen er et utrolig billigt Sydenophold, på et flot hotel, og med et 
utrolig udbud af dans, musik og kurser, og sol og strand, og sommer og 
socialt selskab. 
Kom og Dans har mange frivillige som gør en indsats for programmet, og 
derfor kan vi holde lave priser. 
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Vær med i rejseselskabet! Tilmeld dig. 

Har du lyst til at være med Kom og Dans på oplevelsestur og kulturtur til 
Andalucia lige før Sydendans????       - læs mere her.... 

 

http://keymailer.keyteq.no/t/y-l-hrditlt-wkjykfhu-g/

