
Lets Dance! 

Da er det tid for et nytt minisemester her på Spotlight. 

Vi synes at sommerferien fra dans er litt for langt, og vil derfor ønske dere velkommen til et ekstra 

dansesemester på 5 uker. Det blir dans Mandag, tirsdag & onsdag i uke 19, 20, 21, 22, 23. 

I år tilbyr vi blant annet Commercial som er en miks mellom funk og hip hop, kjempegøy for dere som 

liker de urbane stilene. Vi har også jazz, contemporary og teknikk + Styrke/strekk, og håper at dere 

som kribler litt ekstra i føttene over sommeren finner noe dere kan tenke dere å danse. 

Vi gleder oss masse til å forlenge dansesesongen litt, og håper å se mange nye og kjente fjes. Alle 

nivåer er velkommen, så lenge du liker en utfordring😊 

Mandag 7. mai, 14. mai, 21. mai, 28. mai & 4. juni 

Commercial LR 9-12 år 16.00-17.00 

Commercial LR 13-15 år 17.00-18.00 

Commercial LR 16 år + 18.00-19.00 

Reggeaton LR 13 år + 19.00-20.00 

 

Tirsdag 8. mai, 15. mai, 22.mai, 29. mai & 5. juni 

Jazz/Contemporary LRL/NBJ 9-11 år 16.00-17.00 

Jazz NBJ/LRL 12-15 år 17.00-18.00 

Contemporary EG/ARI 12-15 år 18.00-19.00 

Teknikk + Styrke/strekk ARI/EG 13 år+ 19.00-20.00 

 

Onsdag 9. mai, 16. mai, 23.mai, 30. mai & 6. juni 

Commercial LR 13-15 år 16.00-17.00 

Commercial LR 16 år + 17.00-18.00 

Contemporary KM/EG 16 år + 18.00-19.00 

Reggeaton LR 13 år + 19.00-20.00 

 

PRISER: 

1 kurs i uken i 5 uker 600,- 

2 kurs i uken i 5 uker 800,- 

3 kurs i uken i 5 uker 1000,- 

4 kurs eller flere i uken i 5 uker 1200,- 

 

Her er det forhåndspåmeldinger som gjelder, dette er ikke dropp-inn timer, så det er viktig å melde 

seg på. Påmeldingene starter mandag 23. april, og frist for påmelding er fredag 4. mai. Om kurset har 

mindre enn 5 påmeldte vil dessverre kurset frafalle. 

 

Dere vil få tilsendt en faktura med en gang dere er meldt på. 

Send mail til post@spotlight.no for påmeldinger med: 

Fullt navn, telefonnummer til foresatt, adresse og hvilke kurs du ønsker å gå. 

 

Vi sees til dans        HUSK Å FØLGE OSS PÅ 

FACEBOOK & 

INSTAGRAM! DA FÅR DU 

MED DEG SISTE NYTT :) 

mailto:post@spotlight.no

