
Region Syd dansefest 3. og 4. marts 2018 
Vejen Idrætscenter 
 

 

Kom og Dans Esbjerg og Kom og Dans Kolding inviterer til Regionsfest i det sydlige. Vi har 
fundet lokaler midtvejs, denne gang bliver det Vejen Idrætscenter 
 
Vi inviterer hermed alle dansere fra hele landet til nogle hyggelige 
dansetimer. 
 

Program lørdag den 3. marts 

• Kl. 15-17 Kursus i musikforståelse. Musikforståelse: Lyt til - føl 
og forstå melodien. Gennemgang af de forskellige stilarter som 
passer til KOD dansestile. Henrik Jensen fra Region Nord.  
Lokale: Folkesalen 

• Der vil blive serveret kaffe/the og kage.  

Ønskes kage skal du være tilmeldt senest den 1/3 

Lokale: Den Røde Plads 

• Mulighed for at bestille aftensmad. Lokale: Den Røde Plads 

• Danseaften lokale: Hal1     

o Forkursus fra kl. 19-20 v/Helle og Henrik Region Nord 

o Danseaften kl. 20-24 

Dj er Henrik Region Nord samt Lotte og Lars Region Syd 

o Forplejning. Lidt frugt til alle efter forkursus. 

Kl. 21:30 Natmad: Sandwich samt kaffe/the 

Der er kun natmad til dem der har tilmeldt sig inden den 1/3 

Program søndag den 4. marts      

• Kl. 11-13 

o Kursus i Bugg v/Helle (for videregående). Lokale: Hal2 

o Kursus v/Palle Hansen (for fortsættere og begyndere). Lokale: Folkesalen 

o Kl. 12. Lokale Den Røde Plads - Kaffe/the og frugt/kage til alle tilmeldte. 

Generelt 
Det er ikke tilladt at medbringe egne madvarer. Cafeen har åbent under kurserne samt lørdag 

aften. 
Der er også mulighed for at bestille overnatning på stedet. Find bookings muligheder her 

https://www.vejenic.dk/kontakt/   

Tilmelding og betaling 
Foretages på Kom og Dans Esbjergs hjemmeside, under fanen tilmelding. Det direkte link er 

https://flexbillet.dk/kod-esbjerg/event/5gonxk. Priser her er for voksne – reduceret pris for ung 

under 26 år. 

• Hele weekend inkl. aftensmad lørdag kr. 370 

• Hele weekend uden aftensmad lørdag kl. 270 

• Hele lørdag inkl. aftensmad kl. 285 

• Lørdag aftensmad og danseaften kr. 200 – kun danseaften kr. 100 

• Lørdag eller søndag kursus kr. 85   (Der tages forbehold for trykfejl) 

https://www.vejenic.dk/kontakt/
https://flexbillet.dk/kod-esbjerg/event/5gonxk

