
• Undervisning i NEWLINE hver uge - dog hviler vi fødderne i skolernes ferier.
• 2 GRATIS prøvetimer.
• Undervisning i de sidste NYE og HOTTE danse til alle de FEDE HITS.
• Undervisning af altid veloplagte, erfarne og veluddannede instruktører.
• Undervisning på alle 4 niveauer.
• GRATIS Søndagsdanse, hvor vi danser på ALLE niveauer - der gives 1 væg på 

alle begynder- og let øvet danse.
• Super flot og GRATIS klublogo i INDMELDELSESGAVE - lige til at stryge på 

din yndlingsbluse
• Altid sikret en billet til INSPIRATIONSDAGENE med Niels Poulsen, som kom-

mer hos os 4 – 5 gange årligt.
• En laaaaaaang dansesæson, så du ikke går glip af alle de fede danse, som bliver 

udgivet i løbet af sommeren.
• Dejlige dansevenner, sammenhold og godt humør.
• Masser af god motion - også af dine lattermuskler.
• Halvårlig kontingentbetaling.
• Halv pris på efterfølgende hold, som du tilmelder dig.
• Masser af tilbud om fester, danseferier og fællesudflugter rundt i ind- og 

udland for at besøge, blive inspireret og danse med de andre dejlige foreninger.
• Empire sko kommer og besøger os til én af vores Klubaftener, så du kan få stimul-

eret dit shoppegen.
• Opdateret hjemmeside, hvor det altid vil fremgå, hvad vi danser på DIT hold.

SÅ MEGET FÅR DU FOR KR. 350,- HALVÅRLIGT!
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KOM GLAD
OG FÅ 2 GRATIS

PRØVETIMER

VI STARTER
23. AUGUST



HVEM ER COME AND DANCE?

Come and Dance blev stiftet den 27. marts 2015. Vi består af en stor gruppe 
entusiastiske og danseglade mennesker, som alle har den samme interesse og 
passion.

Vi elsker at bevæge os til musik og vi ønsker at have fokus på dansen og det 
sociale sammenhold, med masser af grin, sjov og ballade. Du får masser af 
god motion – også af dine lattermuskler.

HVILKE HOLD KAN DU GÅ PÅ?

2 ud af de 7 hold, – er formiddagshold, fortrinsvis for seniorer. Her er der 
tradition for, at flere af danserne efter endt undervisning, mødes i cafeen og 
drikker en kop kaffe og får en hyggesnak. Vi stræber efter at dække alle vores 
danseres ønsker og behov, så derfor tilbyder vi dans på alle niveauer, lige fra 
absolut begynder til det mere avancerede.

Vi danser til al den fede musik, vi hører i radioen. Lige fra det mest hotte 
hitlistemusik, til dejlige ballader og fed rockmusik! Vi udelukker ingen musik, 
– bare det rykker og giver dejlig og god energi.

OKAY, HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

Kom alene eller tag en danseglad ven under armen. Du behøver ikke en 
dansepartner for at danse hos os, – det er nemlig ikke pardans. Vi danser på 
rækker og laver de samme trin – synkront –  til den fedeste musik!

Vi danser i almindeligt tøj og dansesko (med glatte såler). Vores instruktører 
er veluddannede. De har gennemgået og gennemgår løbende, anerkendte 
kurser og uddannelser, og har stor erfaring som dansere og instruktører.

Come and Dance hos os, du vil IKKE fortryde det.

HOLD

Tirsdag - Opstart 23. august
Tidspunkt Niveau Instruktør
17:30 - 19:00 Intermediate Vibeke Thers
19:00 - 20:30 High Intermediate/

Advanced
Vibeke Thers

Onsdag - Opstart 24. august
Tidspunkt Niveau Instruktør
16:45 - 17:45 Beginner Heidi Bruun Rasmussen
17:45 - 19:15 High Beginner Vibeke Thers
19:15 - 20:45 Improver/

Easy Intermediate
Vibeke Thers

Torsdag - Opstart 25. august
Lukket for tilgang (venteliste - skriv til violetvinter@hotmail.dk)
Tidspunkt Niveau Instruktør
10:00 - 11:30 High Beginner Vibeke Thers
11:45 - 13:15 Improver Vibeke Thers

Undervisningssted
Kulturhuset Brønden
Brøndby Strand Centrum 60, 2600 Brøndby Strand

Kom i god tid, så du kan være omklædt til tiden. Vi sætter nemlig en ære i at starte 
præcist :-)

Husk gode dansesko og masser af vand!


