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Barn- och 
ungdomsverksamhet 
 
Vårt motto är att dans skall vara roligt, enkelt och lätt att lära sig! 
 
Vår verksamhet är baserad på standarddanser och latinamerikanska danser: 
 
Standard    Latin 
Vals    Cha-cha-cha 
Foxtrot    Samba 
Tango    Rumba 
Quickstep   Paso Doble 
Wienervals    Jive 
 

Vår verksamhet för barn och ungdomar är baserad 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 utveckling. Dansträningen struktureras 
med hänsyn till den befintliga barn/ungdomsgruppen.  
 
I anslutning till terminernas slut arrangerar vi en avslutningsfest som föräldrar, 
släktningar och vänner är välkomna till. Barnen och ungdomarna får då visa 
upp vad de lärt sig. 
 

Nybörjarkurser för barn och ungdomar: 
Alltid första gången gratis prova-på! 
 
Plats: Söndagar i Liljeholmshallarna, Mejerivägen 4, Stockholm 
 

- Let’s Kids Dance: Åldersgrupp 7-12 år, latin (cha cha, jive, 
rumba) och ballroom-danser (vals, quickstep, tango). 
Tid: 14:30–15:30, 14 ggr        Kurspris: 1250 kr (inkl. medlemsavgift) 

 

- Let’s Teens Dance: Åldersgrupp 13-16 år, latin (cha cha, jive, 
rumba) och ballroom-danser (vals, quickstep, tango) samt lite 
salsa och bugg. 
Tid: 13:00–14:30, 14 ggr        Kurspris: 1250 kr (inkl. medlemsavgift) 

 
- Barndans: Åldersgrupp 3-6 år, danslek (enkla steg från olika 

danser) 
Tid: 15:30 – 16:30, 10 ggr      Kurspris: 1050 kr (inkl. medlemsavgift) 

 
Anmälningar och frågor skickas till info@alemana.se med barnets 
namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter för målsman samt 
målsmans födelsedatum.  
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Betalning till föreningens bankgironummer 760-8029 eller med swish till 
1232042570. Skriv namn på den betalningen gäller för. 
 
 
 

Fortsättningskurs för barn och ungdomar 7-15 år 
 
Höstterminen börjar oftast i slutet av augusti. 
Vårterminen börjar oftast i slutet av januari. 
Vi tar paus under skollov och helgdagar. 
 
Schema för gruppträningar i Hägerstensåsens Medborgarhus: 
 

Måndagar:    Torsdagar: 
kl 17:30 – 18:30 Standard  kl 17:30-18:30 Latin 

 
Möjlighet till extra tävlingsträning finns för de dansare som har önskemål 
att börja tävla. 
 
Terminsavgiften är 1500 kr för fortsättningskursen för barn- och 
ungdomar. 
 
Vi har syskonrabatt upp till 15 år. Ett syskon får då halv terminsavgift. 
 
Betalning till föreningens bankgironummer 760-8029 eller med swish till 
1232042570. Skriv namn på den betalningen gäller för. 
 


