Sommer elite dans
3 måneder uden dans er alt for lang tid .
Efter stor efterspørgsel laver vi derfor sommer elite dans i juni måned for
de elever, som har deltaget på onsdags - og fredags holdene i standard/latin. Sommer elite dans består af 4 dobbelt
lektioners dans, inden vi i juli går rigtig på sommerferie. Dette er en unik mulighed for de elever fra onsdags- og
fredagsholdene, til at få noget ekstra teknik- og turneringstræning inden vi går ind i en længere periode uden turneringer.
Man kan efter disse fire dansegange, gå på sommerferie med god samvittighed.
Tilmelding
Via www.vmdans.dk eller i receptionen. Tilmeldingen åbner den 29.04.2019 kl. 12.00. Tilmelding skal ske senest den 03.06.2019.
Betaling sker ved tilmelding. Tilmelding er bindende og betalingen refunderes kun ved aflysning af undervisningen. Bemærk, at
der er et begrænset antal pladser på holdene – tilmeld dig hurtigst muligt.
Priser
Pr. person pr. hold er kun DKK 450,00 for alle 4 gange. Eller DKK 800,00 ved tilmelding til begge hold
Sted
Undervisningen foregår på VM Dans, Sommervej 19, 8210 Aarhus V.
Hold & tid
Undervisningen foregår på følgende dage:
Onsdag den 12.06., onsdag den 19.06., fredag den 21.06. og onsdag den 26.06. Du kan tilmelde dig følgende hold:
Sal 1
Hold S21 – kl. 17.00-18.30: Elite Latin (onsdags- og fredagshold) – v/ Anders Koch
Hold S22 – kl. 18.45-20.15: Elite Standard (onsdags- og fredagshold) – v/ Mathias Kehlet
*Sommer elite dans er forbeholdt elever fra onsdag- og fredagsholdende, elever fra mandag og tirsdagsholdet henvises til sommerdansplanens hold S1 &
S2
OBS! Man kan kun tilmelde sig hold, der svarer til det man har danset på i løbet af sæsonen.

Hvis du er i tvivl om, hvilket hold du skal vælge, så kontakt os.
Husk endvidere at reservere plads til den nye sæson, der starter efter sommerferien! Gør det på vmdans.dk fra den
27.05.2019 kl. 12.00.

Vi glæder os til at se dig! – Mvh. VM Dans

