Pris for deltagelse i Swingtime Danseuge er
1.595 kr. pr. person
Beløbet dækker fri adgang til alle dansetimer samt
en event -t-shirt.
Eventet bedes bookes online via swingtime.dk eller
på telefon 48 224 324. Tilmeldingen er bindende og
refunderes ikke ved evt. afbud.
For yderligere information
Læs om tidligere Swingtime danseuger på Swingtimes hjemmeside under presse. Læs generelt meget
mere om Swingtime danseuger på samme side eller
kontakt Swingtime for yderligere information:
info@swingtime.dk eller tlf. 48 224 324.

Pris for ophold og flybillet
Der er afrejse fredag morgen fra Billund og
København. Seneste mødetid og rejsetider fremgår
af rejsebeviset, som du modtager fra Club La Santa
ved booking.
Prisen for rejse og ophold på Club La Santa finder
du på www.clublasanta.dk ved at trykke ”Book nu”
eller ringe til Club La Santa 76 500 400. Husk at
oplyse, at I deltager i Swingtime Danseuge.
www.clublasanta.dk
www.swingtime.dk
Ret til ændringer forbeholdes

Swingtime Danseuge
Lær at danse af Swingtimes super instruktørteam
23. februar - 2. marts 2018
og 1. - 8. juni 2018

www.clublasanta.dk

Til alle danseglade...
Danseugerne henvender sig til alle danseglade motionister; begyndere som øvede. Alle kan være med. Der tilbydes et varieret program
hele dagen lang, hvor det er helt op til den enkelte deltager, hvor
mange timer man vælger at deltage i.
Det hele foregår udendørs under sydens sol
på Club La Santa, Lanzarote. Sportsmekkaet
har eksisteret siden 1983 og er elsket og kendt
af mange sportsentuisiaster. Sportsfanatiker
eller ej. Club La Santa er for alle!

Instruktørteamet

Professionelle, energiske og pædagogiske. Et
super team, der forstår at få alle med og kan
undervise på alle niveauer – begyndere som
elite!

Alle er velkomne, uanset niveau, og det
professionelle team af instruktører sørger for,
at alle får noget ud af ugen. Uanset om man
er begynder eller øvet danser. Vi anbefaler
man tilmelder sig danseugen med en partner,
da de fleste timer er baseret på pardans. Har
man ingen partner, er man naturligvis velkommen alligevel, men vi kan ikke garantere, man
har en dansepartner på ugen. I stedet kan vi
henvise til vores Ballroom Fitness™ danseuger,
der netop er baseret på ”solo-dans”.

Teamet består af:

Program

uge 9 - februar
Esbern Syhler-Hansen
Niclas Detlefsen
John Jonassen
Katrine Bonde
Julie Westergaard
Elisabeth Dalsgaard

Dagligt tilbydes 9-10 dansetimer i genrerne:

Uge 23 - Juni
Thomas Evers Poulsen
Steen Lund
Niclas Detlefsen
Jeanne Lindgaard
Elisabeth Dalsgaard
Aage Carlsson

Desuden også teoritimer omkring musikforståelse samt teknik timer I bl.a. standard/latin.
Masser af dans og udfordring for alle på ALLE
niveauer.

Byd livet op til dans
– tilmeld dig nu!

· Standard/Latin
· Jitterbug
· Salsa
· ”Solo” timer som Ballroom Fitness™, Zumba,
Rock’n Robics m.m.

Om aftenen er der underholdning i form af
danseaftener på discoteket, professionelle
shows af instruktørerne etc. Masser af dans –
dag og nat!

