
Velkommen til Kom og dans Aabybro 

Denne sæson byder igen på swing på fire niveauer 
i Aabybro. 

Vi gentager sussesen fra efteråret og har Line 
dance med på programmet igen, denne gang hele 
sæsonen. 

Hver torsdag er der musik til fri dans fra kl. 19:00 
- 21:00, samtidig med at der er kaffe på kanden. 
Alle medlemmer af Kom og Dans er velkomne. Be-
nyt dig af denne unikke mulighed for at få øvet det 
du har lært. Det giver også mulighed for at danse 
med dem fra de andre hold.  

Indbydelse til søndagskurser kommer separat. 

 

 God fornøjelse 

Kursusprogram 

Forår 2020 

Sæsonstart 
 
 
Åbent hus med gratis prøvetime: 
 Torsdag den 16. januar kl. 19.00 
 
1. undervisnings aften: 
 Torsdag den 23. januar    
 
Vi danser på HF & VUC Nord 
Teknologiparken 1, 9440 Aabybro 
 
 
Grundkursus kl. 18.30 - 19.45 
Fortsættere  kl. 18.30 - 19.45 
Videregående kl. 18.30 - 19.45 
 
Øveaften for alle kl. 19.00 - 21.00 
 
Tema kl. 20.15 - 21.30 
Line dance kl. 20.15 - 21.30 
 
Du danser bedst i flade sko. 

Grundkursus 

Her kan alle være med, der kræves ingen forkund-
skaber. Der er 4 kurser på grundkurset. 

Når du har danset 1 sæson på grundkursus, har 
du mulighed for at gå videre til fortsætter niveau. 

Fortsættere 

For at danse med på fortsætter niveau, skal du 
have gennemført et grundkursus. 

På fortsætter niveau arbejder vi med teknik, og 
finpudser det, vi lærte på grundkurset. Der er 4 
kurser på fortsætter niveau. 

Når du har danset et år på fortsætter niveau, og 
har opnået en vis rutine, har du mulighed for at 
starte på videregående niveau. 

—
F
o
ld
—

 
—

F
o
ld
—

 

Sæsonens kurser 

Grundkursus 
 Alle 4 kurser 
 Instruktør: Joan Frandsen 
 
Fortsættere 
 Bygdeswing og Rock’n’roll 
 Instruktør: Pia V. Andersen 
 
Videregående 
 Bygdeswing og Rock’n’roll 
 Instruktør:  Helle G. Pedersen 
 
Tema - Glidende 
 Instruktør: Kaj Petersen 
 
Line dance  
 Instruktør: Lone T. Christensen 

Line dance 

Alle kan være med på Line dance, hvor dansen 
tilrettelægges efter dem, der tilmelder sig med 
udgangspunkt i laveste fællesnævner. 

Her er alle sikret plads på holdet, da vi ikke er 
afhængige af dansepartner. 



Tilmelding og betaling sker på: 

www.KomOgDansDanmark.dk/Aabybro →
Tilmelding 
 

Priser 

12 gange undervisning  650 kr. 

Unge under 26 år danser med til halv pris. 

Ved tilmelding og betaling senest torsdag den 16. 
januar er der 50 kr. i rabat. 

Kursister på grundkursus får 50 kr. i rabat ved til-
melding senest torsdag den 30. januar.  

Efter tilmelding til Tema eller Line dance kan du 
bede om en rabatkode, så du kan tilmelde dig øv-
rige torsdagshold til halv pris. 

Tema niveau 

Denne sæson er temaet Glidende gå dans.  

Glidende gå dans er en langsom dans, hvor damen går på alle takter uden at svinge op. Mange af 
de variationer vi har lært i almindelig Fasting Swing anvendes i glidende gå dans. 

For at deltage på tema niveau, skal du have danset på videregående niveau i minimum 2 år og 
have en vis rutine i at danse. 

Vi anbefaler altid at supplere dans på tema niveau med deltagelse på videregående kurserne. Du 
vil kunne deltage på videregående niveau til halv pris. 

Holdsammensætning: 

Vi tilstræber, at alle holdene går op parvis herre 
og dame. Da vi løbende skifter dansepartner, kan 
vi acceptere én overskydende herre/dame for hver 
5 par på holdet. 

Vi ser os nødsaget til dette for at skabe den bed-
ste danseglæde for alle på holdene. 

Overskydende dansere vil blive skrevet på venteli-
ste og få kursusgebyret retur, hvis der ikke er 
plads på holdet, når tilmeldingsfristen er overskre-
det.  

Tilmelder I jer som par, er I sikret plads på det 
ønskede hold. 

Velmødt i Kom og Dans Aabybro 

Videregående niveau 

For at danse med på videregående niveau skal du 
have gennemgået hele pensum på fortsætter 
niveau mindst én gang, og være en rutineret 
danser. 

Her arbejdes meget med teknik, samtidig med, at 
der undervises i mere avancerede turer. 
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  Kursusplan 

18:30 - 19:45  Grundkursus Fortsættere Videregående 

19:45 - 20:15    Pausedans for alle 

20:15 - 21:30  Tema   Line dance 

Rabat 

Hvis du tilmelder dig enten til Tema eller Line dance, 
kan du bede om en rabat kode hos vores kasserer 
Karsten Mentz og dermed få halv pris på enten 
Grundkursus, Fortsætter eller Videregående. 

Bemærk også, at der er rabat ved tidlig tilmelding. 

Søndagskurser 

Der vil senere komme invitation til 
søndagskurser i foråret, hvor der bl.a. 
vil være kurser i svensk bugg. 


