Barn- och
ungdomsverksamhet
Vårt motto är att dans skall vara roligt, enkelt och lätt att lära sig!
Vår verksamhet för barn och ungdomar baseras på idén om god kvalité
och variation. Genom att lära sig solida grunder i de olika danserna får
barnen och ungdomarna en bra plattform för vidare utbildning.
Dansträningen struktureras med hänsyn till den befintliga barn/ungdomsgruppen. De första terminerna deltar dansarna en gång
i veckan och lär sig grunderna i två till fyra av latin- och
standarddanserna. När deltagarna är mogna att utöka antalet danser blir
de erbjudna att träna två gånger i veckan, ett tillfälle för de latindanserna
och ett tillfälle för standarddanserna.
I anslutning till terminernas slut arrangerar vi en fest där föräldrar, familj
och vänner till medlemmarna kan se våra barn- och ungdomsdansare
visa upp sina dansfärdigheter.
Nybörjarkurser för barn och ungdomar (10 tillfällen):
OBS! tider och platser för Let´s Barn/Kids/Teens Dance kommer strax ut
för HT 2020!
Let’s Barn Dance: Åldersgrupp 3-4 och 5-6 år.
Let’s Kids Dance: Åldersgrupp 7-8 och 9-10 år
Let’s Teens Dance: Åldersgrupp 11-15 år.
Anmälningar skickas till: info@alemana.se med barnets namn, adress,
födelsedatum, kontaktuppgifter för målsman samt målsmans
födelsedatum.
Kursavgiften är 1000 kr för Let´s Barn/Kids/Teens Dance.
Betalning till föreningens bankgironummer 760-8029 eller swish till vår
kassör Yvonne Lindberg på 070-634 05 15. Skriv namn på den
betalningen gäller för.

Sida 1 av 2

Fortsättningskurs för barn och ungdomar 7-15 år
Höstterminen börjar i slutet av augusti.
Vårterminen börjar i slutet av januari.
Vi tar paus under skollov och helgdagar.
Schema för gruppträningar i Hägerstensåsens Medborgarhus:
Måndagar:
kl 17:30 – 18:30 Standard

Torsdagar:
kl 17:30-18:30 Latin

Möjlighet till extra tävlingsträning finns för de dansare som har som
önskemål att börja tävla.
Terminsavgiften är 1500 kr för barn- och ungdomsgrupper.
Vi har syskonrabatt upp till 15 år. Ett syskon får då halv terminsavgift.
Betalning till föreningens bankgironummer 760-8029 eller swish till vår
kassör Yvonne Lindberg på 070-634 05 15. Skriv namn på den
betalningen gäller för.
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