
 

 

 

Kom og Dans Aalborg 

Foreningens formål er gennem dansen at fremme danseglæden, fysisk udfoldelse og socialt 

samvær. At afholde dansekursus i overensstemmelse med Johan Fastings kursusoplæg i 

Rock’n’Roll, Swing m.m. At arbejde for at udbrede lysten til at danse Rock’n’Roll og Swing, 

en dans, som alle kan være med til, og ikke mindst, dans, som kan danses til en masse god 

musik og livlige rytmer fra 60'erne og op til nutiden. 

 

Bestyrelsen 
 

Formand: 
Lone Qvist 

Tlf. 41150412. Mail: Loneqv@gmail.com 

Næstformand og 

Praktisk ansvarlig: 

Henrik Husum Frederiksen 

Tlf. 40745885. Mail: husum7@live.dk 

Kasserer og 

Instruktøransvarlig: 

Karin Bentsen 

Tlf. 23967240. Mail: Karin_bentsen@live.dk  

Opvisnings-,  

Danseaftenansvarlig: 

Niels Keld Henriksen 

Tlf. 51713480. Mail: nielskeld@hotmail.com 

Sekretær og salg af  

t-shirts: 

Ulla Ask 

Tlf. 31716617. Mail: jyde70@hotmail.com 

Børne- og  

Ungeansvarlig: 

Mette Nielsen 

Tlf. 61675192 

Mail: mette_2210nielsen@hotmail.com 

 

Praktisk ansvarlig: 
Anders Tilsted 

Tlf. 61707666. Mail: jatilsted@gmail.com 

Suppleanter: Per Holm og Lis Haugaard 

 

 

            

              Tilmelding: via vores hjemmeside www.komogdansaalborg.dk eller App’en. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

      Hent vores App: 

http://www.komogdansaalborg.dk/


 

 

Kære Swing-danser!  
Velkommen til forårssæsonen 2017. 
 

Gratis prøvetimer for nye dansere: 

Vi afholder gratis prøvetimer, hvor du er velkommen til at tage dine store børn, 

venner, familie og kollegaer under armen til et par hyggelige timer med masser af 

mulighed for at se og prøve vores dans. Vi anbefaler, at du kommer i flade, glatte 

sko.  

Tirsdag d. 17. januar kl. 19-20 i Omnihuset, Filstedvej 10, Vejgaard, Aalborg. 

Søndag d. 22. januar kl. 13-14 i Omnihuset, Filstedvej 10, Vejgaard, Aalborg. 

Introerne er for både unge og seniorer 

 

Danseeftermiddag for alle: 

Kom og hjælp os med at tage godt imod de nye dansere til vores danseeftermiddag.  

Vi byder på god musik og en kop kaffe/te.  

Dato: Søndag d. 22. januar kl. 14-16  

Sted: Omnihuset 

Pris: Fri entré 

 

Kursusstart: 
Tirsdag den 24/1-2017 

 

For at danse på fortsætter kræves minimum ½ år på grundkursus. 

For at danse på videregående kræves minimum 1 år på fortsætterniveau. 

For at danse på MIX hold kræves minimum 1 år på forsætterniveau 

Tema er for dansere med minimum 2 års erfaring som videregående.  

Der vil være 6 x tema undervisning og 6 x vid.2/tema undervisning som sidste sæson. 

Spørg instruktøren, hvis du er i tvivl. 
 

 
Danseøveaftener: 

Kom og vær med når vi afholder danseøveaftener og få styr på alle turene, som vi har 

lært til undervisningen. Danseøveaftenerne er også en god mulighed for at møde de 

andre dansere fra dit hold, øvrige hold samt gæster fra de andre miljøer i Kom og 

Dans. Vi byder på masser af god musik, hyggeligt samvær og selvfølgelig kaffe/te og 

lidt godt til ganen.  

Dato: 25/2, 25/3 og 29/4 – se mere på hjemmesiden 

Sted: Omnihuset, Filstedvej 10, Vejgaard, Aalborg 

Pris: Forkursus 30 kr. Danseøveaften 50 kr.  

 

Solside Rock afholdes den 22. april 2017 – se mere på hjemmesiden  

 

Eftermiddagskurser: 

 

Repetition af begynderkursus inden opstart på fortsætterholdet søndag den 15/1-

2017 kl. 13.00 – 16.00 

Søndag den 19/3-2017 kursus for videregående og temadansere kl. 13.00 – 16.00 

 

Pris pr. kursus 125 kr. incl. kaffe/kage. 

 

Generalforsamling med fællesspisning afholdes tirsdag den 21/2-2017 kl. 18 i 

Omnihuset – nærmere info om tilmelding kommer senere.  

 

Forårets minidans: 

Foråret byder på masser af minidans.  

Information om tid og sted findes på hjemmesiden.  

 

 

Udover kursus- og danseøveaftener i Kom og Dans Aalborg, er du også meget 

velkommen til at deltage i andre Kom og Dans foreningers arrangementer.  

På www.komogdansaalborg.dk kan du læse meget mere om foreningen og de andre 

miljøer. 

 

Vær opmærksom på, at programændringer kan forekomme, så hold øje med 

hjemmesiden.  
 

 Rock’n’Roll og Swing er vejen til sjov motion               
 

 
Hold Sted Tid Instruktør(er) 

Tirsdag Grundkursus Filstedvejens Skole Kl. 18:30-19:45 Karin/Ulla 

Tirsdag Fortsættere Filstedvejens Skole Kl. 20:15-21:30 Lars/Anna 

Tirsdag Videregående Omnihuset Kl. 20:15-21:30 Kaj/Inge-Marie 

Tirsdag Tema Omnihuset Kl. 18:30-19:45 Kaj/Inge-Marie 

Tirsdag Ung uøvet Omnihuset Kl. 18:30-19:45 Djan/Mette 

Tirsdag MIX hold Omnihuset Kl. 20:15-21:30 Djan/Mette 

http://www.komogdansaalborg.dk/

