
VM Dans TræningsweekenD 2021
Disco  i  Hip Hop  

Sted 	 	 	 VM	Dans,	Sommervej	19,	8210	Aarhus	V

Dato	 	 	 Lørdag	d.16.	januar	2021
	 	 	 Søndag	d.17.	januar	2021

Stærkt instruktørteam 
Et	imponerende	instruktørteam	vil	sørge	for	undervisning	i	verdensklasse:

Lørdag	HIP	HOP	 Thomas	Miller	og	Benedikte	Rørbæk

Søndag		DISCO		 Amalie Stitz og Mischa Reinhardt

Kom i topform efter juleferien med et stærkt instruktørteam. 

Det er med stor stolthed, at VM Dans kan invitere alle sportsdansere i disco og hip 
hop til VM Dans træningsweekend 2021.
	
Vi starter det nye år ud med en masse ny inspirerende information, som styrker 
jeres	dans	mod	de	turneringer	2021,	har	at	byde	på.	Vi	har	samlet	nogle	af	de	dyg-
tigste instruktører, som vil komme og give alt de har, og med sikkerhed løfte jeres 
dans og give et inspirerende indspark til den videre træning.

Træningsweekenden 2021 vil byde på nye grene af genrene, og udvide jeres hori-
sont.	
Som noget nyt laver vi en alternativ lektion for hver af stilarterne. For hiphop-dan-
serne drejer det sig om en battle lektion, og for disco-danserne en ballet lektion.

Da der er et begrænset antal pladser, gælder først-til-mølle-princippet, så̊ husk at 
tilmelde dig hurtigst muligt på www.vmdans.dk.

Se fakta vedrørende tilmelding m.v. på bagsiden. 

Med håbet om en god træningsweekend 2021

Vi glæder os til at tage imod jer alle.



FAKTA
Priser
1 dag
Hvis	du	ønsker	at	deltage	en	enkelt	dag,	er	prisen	for	undervisning	samt	forplejning	pr.	person:	DKK	499,00.-

2 dage
Hvis	du	ønsker	at	deltage	2	dage,	er	prisen	for	undervisning	samt	forplejning:	DKK	998,00.-

Tilmelding
Tilmeldingen	åbner	mandag	den	30.	november	2020.

Tilmeldingsfrist: Senest onsdag d. 30. december 2020. Du tilmelder dig via vores hjemmeside www.vmdans.dk, eller i receptionen i 
Aarhus.	Tilmelding	er	bindende.	Betalte	beløb	refunderes	ikke.

VM Dans forbeholder sig retten til at aflyse træningsweekenden, hvis der er for få tilmeldte. (i så fald refunderes beløbet).

Program og tidsplan
Du kan se program og tidsplan for træningsweekenden på www.vmdans.dk d. 4. januar 2021. 

Vi følger naturligvis de Covid-19 restriktioner udstedt af regeringen, som måtte være gældende i perioden for træningsweekendens 
afholdelse.

Niveauinddeling
Der er niveau inddeling i alle discipliner. 

Disco 1:  Begynder, Rekruttering, Talent 
Disco 2:  Konkurrence, S. Konkurrence, Star, Super Star 
Hip Hop 1: Begynder, Rekruttering, Talent 
Hip Hop 2: Konkurrence, S. Konkurrence, Star, Super Star 

VM Dans forbeholder sig retten til at ændre på niveauopdelingerne. 

Huskeliste
Husk drikkedunk samt rigeligt med træningstøj (du kommer til at svede meget).


