HOLDOVERSIGT
Sæsonen 2019-20
Opstart uge 35
Oversigt over samtlige hold hos Silverstar Linedancers.
For nærmere beskrivelse af holdende samt priser – se bagsiden

Holdnr.

Holdtype

Ugedag

Tid

Sted

Instruktør

H 01

Begynder

Torsdag

17:00 – 18:45

Klubben,
Langes Torv

Annette
Haslund

H 02

Begynder +

Torsdag

19:00 – 20:45

Klubben,
Langes Torv

Annette
Haslund

H 20

Hyggeholdet

Mandag

17:00 – 18:45

Klubben,
Langes Torv

Lotte Tøttrup

H 04

Letøvet

Tirsdag

(+20:00 – 20:45)

Klubben,
Langes Torv

Lotte Tøttrup

H 53

Letøvet +

Onsdag

18:00 – 19:45

Pedersholm

Lotte Tøttrup

H 24

Øvet

Mandag

18:00 – 20:45

Fr.sund
Gymnasium

Jesper Tøttrup

H 21

Letøvet +
(primært country)

Onsdag

18:00 – 19:45

Klubben,
Langes Torv

Jesper Tøttrup

H 22

Øvet
(primært country)

Onsdag

20:00 – 21:45

Klubben,
Langes Torv

Jesper Tøttrup

18:00 – 19:45

Bemærk!!
Holdende oprettes kun ved min. 10 deltagere
Der tages forbehold for, at Silverstar kan få de søgte lokaler Pedersholm og gymnasiet

Se mere om klubben hjemmesiden www.silverstar-linedancers.dk
eller ring og få en snak med Lotte på 40 42 89 11

Begynder
Til dig der aldrig har danset linedance før - eller måske har prøvet en enkelt
gang. Meget grundig gennemgang af grundtrin og danse. Nu skal det læres.
Begynder+
Vi gør det stadig grundigt – men danser nu danse med lidt mere ”kød på”.
Vi udvider lige så stille repertoiret – men har ikke travlt.
Letøvet / Hyggeholdet
Grundig gennemgang af dansene. Vi går lidt langsommere frem end på
øvrige letøvet hold. Prøver at undgå mange drej, vi har mange gentagelser.
Letøvet
Lidt fart på og grundtrin forventes kendte.
Stadig god gennemgang af dansene, der er lidt ”kød på” dansene.
Letøvet+
Vi lærer lidt sværere danse og grundtrin forventes kendte.
Lidt mindre gennemgang af dansene, men de skal dog stadig læres.
Ved “Primært Country” danses ca. 90% country og 10% andet.
Øvet
Holdet for dig, der har mod på mere.
Vi danser på flere niveauer, for det meste lidt højere.
Ved “Primært Country” danses ca. 90% country og 10% andet.
Danseafgift

Pr. sæson

1. hold (2 x3 kvarter pr. uge)

700,- kr.

1 ½ hold mandag (3 x3 kvarter pr. uge)

900,- kr.

2. hold (4 x3 kvarter pr. uge)

+350,- kr.

3. hold (6 x3 kvarter pr. uge)

+350,- kr.

4. hold (8 x3 kvarter pr. uge)

Gratis

3 kvarter ekstra (tirsdag)

200,- kr.

Hvis du går på 3 hold eller derover betales maks. 1.400 kr. pr. sæson
Kontingent 01.09. - 31.08.
Alle inkl. passive medlemmer

150,- kr.

Bank: Nordea Regnr. 2670 kontonr. 5909 309 893
Ved indbetaling påfør medlemsnr. (står på fakturaen) samt hold nr.
Mobilepay frabedes

Se mere om klubben hjemmesiden www.silverstar-linedancers.dk
eller ring og få en snak med Lotte på 40 42 89 11

