
Velkommen til søndagskurser 

Programmet i denne sæson fortsætter, 
hvor vi slap i foråret.  

Der vil være Bugg grundkursus og fort-
sættere samt mulighed for at lære at dan-
se Fasting swing helt fra bunden. 

Der vil igen være mulighed for, at mæn-
dene kan lære at danse med to damer el-
ler lære at swinge damen rundt i en forry-
gende vals. 

Som noget nyt denne sæson, kan du lære 
at danse Linedance. 

Vi ses på dansegulvet! 

Søndagskurser 

Efterår 2019 

Lær at danse  

Swing - Bugg 

Vals - Linedance 

En torsk og to sild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjov motion for alle 

Det foregår på disse dage: 

Søndag den 29. september 

 Søndag den 13. oktober 

  Søndag den 3. november 

   Søndag den 24. november 

Fasting vals 

Vil du kunne svinge rundt i en vals på 

dansegulvet, har du her muligheden for 

at lære at danse til den specielle rytme 

som musikken har i vals. 

Det vil være muligt at forberede bryl-

lupsvalsen.  

Alle kan deltage uden forkundskaber. 

Instruktører: 
 

Bugg Grundkursus: 
 Anne Mette Jensen 

Bugg Fortsættere: 
 Helle G. Pedersen 

Fasting Vals: 
 Lene og Bjarne Larsen 

Fasting Swing Grundkursus 
 Birthe Jørgensen 

En Torsk og to sild: 
 Kaj og Inge Marie Pedersen 

Linedance: 
 Lone T. Christensen 

I Kom og Dans danser vi for at have det 
sjovt og helt uden konkurrence. 
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Linedance 

Til Linedance i Kom og Dans behøver du 

ikke cowboystøvler og stor hat, du skal 

bare kunne lide at danse. Alle kan være 

med, og du er ikke afhængig af en dan-

separtner. 

Fasting swing Grundkursus 

På dette kursus lærer du at danse Fa-

sting swing helt fra bunden. Har du ikke 

mulighed for at deltage i vores kurser 

torsdag aften, er dette et godt alterna-

tiv.  

Alle kan deltage uden forkundskaber. 



Praktiske informationer: 

Tilmelding og betaling sker på: 
KomOgDansDanmark.dk/Aabybro  
→ Tilmelding 
 

Tilmeldings- og betalingsfrist: 
Senest den 15. september 
 

Priser: 
 

4 gange kursus 450 kr. 
Ungdom under 26 år  225 kr. 
 

Hvis du tilmelder dig uden dansepart-
ner, vil du som udgangspunkt blive 
skrevet på venteliste. Hvis der ikke bli-
ver plads på det ønskede hold, vil du få 
kursusgebyret retur efter sidste tilmel-
dingsfrist. 

Her danser vi: 

HF & VUC Nord 

Teknologiparken 1, 9440 Aabybro 

Holdsammensætning på Bugg, Vals og Swing: 
 

Vi tilstræber, at alle holdene går op parvis herre og dame. Dog accepterer vi én oversky-
dende herre/dame for hver 8 par på holdet. 
 

På holdet En torsk og to sild skal det gå op i tre og tre. 
 

Overskydende dansere vil blive skrevet på venteliste. 
 

Vi ser os nødsaget til dette, for at skabe den største danseglæde for alle på holdene. 
 

Velmødt i Kom og Dans 

Program 

Kl. 12.30 - 14.30 

En torsk og to sild 

Bugg Grundkursus 

Linedance 

Kl. 14.30 - 15.00 
Fælles pause 
let servering 

Kl. 15.00 - 17.00 

Bugg Fortsætter 

Fasting vals 

Swing Grundkursus 

Niveau fordeling Bugg: 
 

Grundkursus Bugg: For dig, der aldrig har danset Bugg eller er rimelig nystartet. På kur-
set starter vi helt fra bunden, så alle kan være med. 
 

Fortsættere Bugg: For dig, der har danset på grundkursus og føler, at du er klar til at 
lære mere. Pensum varer tre sæsoner og du skal derfor som minimum danse med på fort-
sætterholdet tre gange, før du rykker videre. På kurset lærer vi nye ture og kombinerer 
dem med ture fra grundkurset. 
 

Bemærk, at kurser på Ærø, Sydendans og ved arrangementer i Norge som regel ikke om-
fatter et helt kursuspensum, og kan derfor ikke erstatte et af ovenstående kurser. 
 

Er du i tvivl om, hvilket hold, der passer til dig, så spørg din instruktør. 
 

Ifølge Kom og Dans Danmarks retningslinjer, skal du have danset Fasting swing på videre-

gående niveau i minimum et år, før du kan deltage på grundkursus i Bugg. 
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En torsk og to sild 

En torsk og to sild er swing dansen, hvor en mand dan-

ser med to damer.  

Vi fortsætter, hvor vi slap i foråret, og derfor forudsæt-

ter vi at alle på holdet allerede kan danse en torsk og to 

sild og ønsker at få dansen repeteret og tilsat nye ture. 

Vi anbefaler, at I finder samen tre og tre og skriver i til-

meldingen, hvem I danner trio med. 


