
  

Går du med en  
instruktør i maven?  

Så kom til Instruktøraspirantkursus  

Har du kigget nysgerrigt på dansebeskrivelserne og tænkt 
på, hvordan det mon er at være instruktør. Måske har du al-
lerede prøvet at undervise i nogle danse. Så er det her kur-
sus lige noget for dig! 

Du får en hel weekend, hvor du lærer at læse dansebeskri-
velser under kyndig vejledning af instruktør og spillemænd. 
Du kommer til at instruere dine medkursister i danse, og 
sammen med de andre instruktøraspiranter står du for       
legestuen lørdag aften. 

Ligegyldigt om du har prøvet at instruere før eller bare vil 
snuse til det, er det her kurset for dig. Har du været på kur-
set før, så kom endelig igen – der er altid noget nyt.  

Har du lyst til en weekend 
med masser af dans? 

På Instruktøraspirantkurset er der brug for 
dansere, som de kommende instruktører kan 
”øve sig på” 

Du får en weekend med masser af dans og musik – og samtidig 
bakker du op om de kommende instruktører, så vi også i fremti-
den kan nyde godt af dygtige instruktører. 

Du får en anderledes danseweekend, hvor du skal følge instrukti-
onerne – også, når de er forkerte! Bliv opmærksom på din egen 
dans på en ny måde og føl glæden, når det hele bare lykkes. 

Legestue lørdag               

Efterårslegestue i samarbejde med Gårslev Folkedansere og 
spillemænd kl. 19.30  

 

30. oktober – 1. november 2015 

Gårslev Sognegård  
Skolegade 22, Gårslev 

7080 Børkop 

Ankomst 
Fredag den 30. oktober  

kl. 17.00-18.00 

Afrejse 
Søndag den 01. november  

kl. 13.45 

Instruktører 
Lone Schmidt, Padborg 

Dorthe L. Jørgensen, Lyngså 
Anette Klint Bech-Dalstrup Horsens 

Kontaktpersoner  
Christian Jensen 

Binderupvej 25, 6091 Bjert 
tlf. 21453116 

c-j@stofanet.dk 

Lone Schmidt 
Stagehøjvej 55, 6330 Padborg 

tlf. 21606845 
lone.schmidt@mail.dk 

Kursuspris 
Aspiranter 

800 kr., LDF-pris 650 kr. 

 Dansere 
600 kr., LDF-pris 450 kr. 

Inkl. ophold og forplejning 

Indkvartering 
I klasselokaler på Gårslev Skole, Luft-

madras, sovepose/sengetøj, hånd-
klæder og skiftesko skal medbringes 

og evt. danse beskrivelseshæfter. 

Tilmelding 
Få en tilmeldingsblanket hos kon-
taktpersonerne eller hent den på 
www.folkedans.dk under Region 

Syddanmark. 

Tilmelding og betaling senest  
tirsdag den 05. oktober 2015. 
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