
En dansende sommerleir for alle barn og unge  

i alderen 10 - 30 år. Vi danser dagen lang og tilbringer sommerdagene 

med sosiale aktiviteter for både store og små. Mange dansestiler er 

representert og det kommer flere dyktige instruktører fra innland og 

utland. Kom og opplev dans dagen lang! Sommerferien vil ikke være 

den samme uten! Vi garanterer en uforglemmelig opplevelse og 

minner for resten av livet!  

MANDAG 24. JUNI – FREDAG 28. JUNI 

 



VELKOMMEN:  

Vi ønsker alle danseentusiaster i Vestfold hjertelig velkommen til 

SUMMERCAMP 2019 i SANDEFJORD  

«Har du noen ganger følt at ferien fra danseskolen kan bli for lang? Da 

har vi løsningen for deg!”  

Hvorfor ikke tilbringe 5 dager i Sandefjord der du danser dagen lang og 

nyter sommeren med andre danseentusiaster? Spotlight dansestudio i 

Sandefjord, arrangerer for 9. år på rad en sommerleir for alle som 

elsker å danse. Her skal vi danse sammen, trene sammen, lære 

sammen og ha det gøy sammen!  

Leiren skal inspirere deg og motiverer deg til å utvide din forståelse av 

dans, samt knytte bånd med andre som deler din interesse. Du vil 

oppnå kunnskap & stifte nye vennskap. Mange dansestiler er 

representert og de undervises av spennende instruktører fra både 

innlandet og utlandet. Vi ønsker å være med på å utvikle hver og en av 

deltagerne til den beste danseren de kan bli, så alle deltagere får 

individuell oppfølging og tilbakemeldinger underveis fra profesjonelle 

utøvere og pedagoger. Dette er en unik mulighet til å fylle ferien med 

dans og du er hjertelig velkommen til å delta! Uansett nivå og erfaring 

skal vi skreddersy en unik opplevelse for deg!  

Alle er velkommen! 

 



KURSPAKKENE:  
 

Man kan velge mellom 3 forskjellige kurspakker på summercampen:  

 

KOMMERSIELL : Mest hip hop, funk og urbane stiler  

KLASSISK : Klassisk ballett, men også noe contemporary og jazz 

BLANDET DROPS : Mest contemporary og jazz,  

men også de urbane stilene  

 

(videre vil elevene bli delt inn i grupper i forhold til alder og nivå)  

 

PRISER OG BETINGELSER:  

 

SUMMERCAMPEN UANSETT KURSPAKKE: 3 000kr 

  

Alt er inkludert i en kurspakke, dvs. alle sosiale aktiviteter (kino etc.), 

frokost, lunsj, middag, kvelds og alle dansekurs og lignende. Om man 

ønsker å delta, men ikke kan delta alle dagene, kan man kontakte oss 

pr e-post så kan vi inngå en spesiell avtale.  

Det finnes også et klippekortalternativ for alle som går på 

videregåendeskole, les mer på nettsiden om dette. 
(Overnatting er dessverre ikke er alternativ i år, pga mangel på nattevakter og vi 

ønsker å prøve å se om det å sover hjemme  vil ha noen innvirkning på energinivået til 

de yngste. Det blir et prøveprosjekt uten overnattng i år så evealuerer vi hva vi 

eventuelt gjør neste år) 

Man melder seg på ved å sende en e-post til: post@spotlight.no. 

(merkes: SUMMERCAMP 2019) Eller bruker påmeldingsskjema på 

nettsiden: www.spotlight.no/summercamp 

 (for mer informasjon eller spørsmål kontakt oss pr e-post)  

 

mailto:post@spotlight.no


Dette må inkluderes i påmeldings e-posten som sendes til 

post@spotlight.no:  

 

- Fullt navn  

- Adresse og telefonnummer  

- Alder  

- Hvilket nivå man kategoriserer seg selv som, dvs. nybegynner, øvet, 

videregående og avansert  

- Foreldrenes samtykke om man er under 18 år  

- Mat allergier/preferanser, andre medisinske opplysninger.  

- Om man er under 18 år må foreldre sende påmeldingen. 

 

 Når man har meldt seg på vil man om litt motta en faktura for 

summercampen. Denne må betales omgående.  

 

PÅMELDINGSFRISTEN ER 20. JUNI 2019 alle påmeldinger en bindende 

 

Håper å se mange på årets summercamp! 

 


