Kære Swing – danser!
Velkommen til efterårssæsonen 2020
En anderledes sæson:
Efterårssæsonen 2020 bliver ikke, som vi er vant til. Corona kommer også til at sætte sine spor i vores dans
den næste tid. Vi håber dog stadig, at I har lyst til at finde den største danseglæde frem og er klar på sved
på panden – for danse, det skal vi!
Retningslinjer fra regeringen foreskriver, at vi skal have samme partner i løbet af aftenen, og det fjerner
unægtelig en stor del af det, der gør vores dans unik: nemlig at vi møder mange forskellige dansere i løbet
af en aften og derved lærer at tilpasse trin og takter til den, vi nu danser med. Det kommer vi desværre ikke
til i efteråret.
Derfor vil der kun blive optaget samme antal herrer og damer på hvert hold (først til mølle), og det kan
blive nødvendigt at afvise nogen denne sæson, hvis det ikke går op.
Efter ønske fra Kom og Dans Danmark vil der ikke blive optaget nye dansere denne sæson, derfor er der
ingen intro-dans. Kom og Dans Danmark ønsker ligeledes at kurserne fra foråret fortsættes i efteråret, så
tilmeld dig på samme niveau, som du var på i foråret.
Ved dans på to hold skal dette ske med samme partner på begge hold.

Kursusstart: tirsdag den 1. september
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Kursuspris: Da der er betalt fuld pris i foråret, men kun danset en halv sæson, vil prisen i efteråret være
halveret og ligge på 300 kr. + 50 kr. for medlemskab af foreningen = 350 kr. Ekstra hold koster 150 kr.
Ønsker du ikke at danse i efteråret, men har betalt i foråret kan du søge om refusion hos kasserer Hanne
Starcke på h.starcke@gmail.com. Det gælder også, hvis der er andre forhold der gør, at du har penge til
gode. Du kan også vælge at støtte foreningen ved ikke at bede om refusion.

Undervisningen er en fortsættelse af kurset i foråret og temaerne er derfor:
Videregående 1. undervises der i: Rockeswing og Danseswing
Videregående 2. undervises der i: Rockeswing og Danseswing
Tema undervises i: Blanding af stilarter, Faldrock og avanceret tohåndsture
Der er indlagt 10 min vandpause i undervisningen og 15 minutter pause mellem holdene, hvor der vil blive
luftet ud. Desværre ingen samdans i denne pause.
For at danse på forsætter kræves minimum ½ år på grundkursus.
For at danse på videregående kræves minimum 1 år på forsætter.
For at danse på tema kræves minimum 2 års erfaring som videregående. Der kan rykkes over på tema
hvert år til januar.
Er du i tvivl om du er klar til at rykke på næste hold – spørg instruktøren.

Danseøveaftener:
Som retningslinjerne er nu, vil der ikke være danseøveaftener i efteråret, da vi ikke må invitere dansere fra
andre foreninger. Skulle retningslinjerne ændre sig i løbet af sæsonen håber vi selvfølgelig på snart at
kunne tilbyde danseøveaften igen!
Følg med på Facebook og hjemmesiden, hvor der vil komme info ud, når muligheden igen byder sig.

Juleafslutning: 8/12
Mere info på hjemmesiden

Minidans:
Der er ingen minidans i august.
Hvis retningslinjerne ændrer sig, og Minidans igen er aktuelt fortæller vi om det på holdene, hjemmesiden
og på Facebook.

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

