Hej! Jag heter Eleonore & jag älskar att dansa!
Förutom att dansa tycker jag mycket om djur,
framförallt min hund Arrak . Det är jag som
kommer att dansa med dig till våren! Jag ser
verkligen fram emot att träffa dig! Vi ses !
Hej!
Dance 4 fun är en kurs i dans och rörelse. Varje lektion är 45 minuter lång och kursen håller på under 13
veckor. Du kommer att dansa i gruppen 6-9 åringar lördag kl 13 med start den 11/2. Totalt är det 11 st danstillfälle inkl uppvisning.
Vecka 8 och 15 är det uppehåll för lov. Kursen avslutas med en uppvisning i danssalen sista gången den 6
maj. Här får ni gärna ta med nära och kära.
På fötterna är det bra att ha gympaskor eller danssandal/mockasin. Du får välja träningskläder själv. Exempel på detta kan vara träningstights och top eller shorts och T-shirt. Ta med drickesflaska (finns att köpa på
Aktiv).
Till de vuxna i familjen:
Tack för att ni har valt Dance 4 fun. Vi arbetar med läsår och bygger vårt upplägg på höst och vår. Alla elever
behåller automatiskt sin plats till kommande termin. Vi har ofta reserver som står på tur och väntar på plats
och vill därför att ni avbokar er plats kommande termin om ni inte vill ha den. På hösten har vi avslutning i
danssalen och på våren kör vi en stoooor show med scen, ljud och ljus.
Det är viktigt av säkerhetsskäl att ni ansvarar för att inga barn finns i gymområdet före och efter lektionen.
Tänk på att göra toalettbesök innan lektion för att slippa onödiga pauser i dansen.
Tack för Ert förtroende och samarbete.
Vi skall göra allt för att Ert barn skall trivas och ha kul med oss!
Mvh
Eleonore
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