
Velkommen til søndagskurser 

Denne sæson kan du deltage i Bugg un-
dervisning på fortsætter eller videregåen-
de niveau. 

Som noget nyt vil der blive mulighed for 
at tilmelde dig til en enkelt søndag (eller 
flere), hvis du ikke har mulighed for at 
deltage i alle 4 søndage. Dette forudsæt-
ter dog, at du tilmelder dig sammen med 
en dansepartner, da vi ellers ikke kan 
overskue holdsammensætningen. 

Vi forventer at tilbyde Bugg grundkursus 
igen til efteråret. 

Vi ses på dansegulvet! 

Søndagskurser 

Forår 2020 

Bugg 

Fortsættere 

Videregående 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjov motion for alle 

Instruktør: 
 

Bugg Videregående: 
 Helle G. Pedersen 

Bugg Fortsættere: 
 Helle G. Pedersen 

I Kom og Dans danser vi for at have det 
sjovt og helt uden konkurrence. 
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Niveau fordeling Bugg: 
 

Grundkursus Bugg: For dig, der aldrig 
har danset Bugg eller er rimelig nystar-
tet. På kurset starter vi helt fra bunden, 
så alle kan være med. 
 

Fortsættere Bugg: For dig, der har 
danset på grundkursus og føler, at du er 
klar til at lære mere. Pensum varer tre 
sæsoner og du skal derfor som minimum 
danse med på fortsætterholdet tre gan-
ge, før du rykker videre. På kurset lærer 
vi nye ture og kombinerer dem med ture 
fra grundkurset. 
 
Videregående Bugg: For dig, der har 
danset med på Fortsætterholdet mini-
mum 3 sæsoner, og gerne i træk.  Du 
skal føle, at du mestre dansen, og øn-
sker at blive udfordret på alternative tu-
re. 
 

Bemærk, at kurser på Ærø, Sydendans 
og ved weekend arrangementer i Dan-
mark og Norge som regel ikke omfatter 
et helt kursuspensum, og kan derfor ik-
ke erstatte et af ovenstående kurser. 
 

Er du i tvivl om, hvilket hold, der passer 
til dig, så spørg din instruktør. 
 

Ifølge Kom og Dans Danmarks retnings-

linjer, skal du have danset Fasting swing 

på videregående niveau i minimum et 

år, før du kan deltage på grundkursus i 

Bugg. 



Praktiske informationer: 

Tilmelding og betaling sker på: 
KomOgDansDanmark.dk/Aabybro  
→ Tilmelding 
 

Tilmeldings- og betalingsfrist: 
Senest den 1. marts 
 

Priser: 
 

4 gange kursus 450 kr. 
 
Rabat 50 kr., ved tilmelding senest 
den 23. februar  
 
Ungdom under 26 år  halv pris 
 
1 gang kursus 150 kr. 

Her danser vi: 

HF & VUC Nord 

Teknologiparken 1, 9440 Aabybro 
 

Lørdag den 21. marts: 

Aabybro Skole 

Aaby Sdr. Gade 35, 9440 Aabybro 

Holdsammensætning på Bugg: 
 

Vi tilstræber, at alle holdene går op 
parvis herre og dame. Dog accepterer 
vi én overskydende herre/dame for 
hver 8 par på holdet. 
 
 

Overskydende dansere vil blive skrevet 
på venteliste. 
 

Vi ser os nødsaget til dette, for at ska-
be den største danseglæde for alle på 
holdene. 
 
Hvis du kun deltager i enkelte sønda-
ge, forudsætter vi, at du tilmelder dig 
sammen med en dansepartner 
 

Velmødt i Kom og Dans 

Program 

Kl. 12.30 - 14.30 Bugg videregående 

Kl. 14.30 - 15.00 Fælles pause  let servering 

Kl. 15.00 - 17.00 Bugg Fortsætter 
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Det foregår på disse dage: 

Søndag den 8. marts 

 Lørdag den 21. marts   obs lørdag!! 

  Søndag den 5. april 

   Søndag den 26. april 


