Hvad er Linedance:
Linedance er i princippet solodans på linier.
Linedance danses til alle typer af musik.
Vi danser mest til det nyeste og mest populære
musik.
Hos Allround Dance danser vi en blanding af alle
genrer inden for Linedance.
Der danses alle motions. Således danses der
bl.a. Vals, Cha Cha, Two-step, East- & West
Coast Swing, Night Club, Funk og meget andet.
Linedance kan danses på forskelligt plan.
Der er almindelig Linedance, hvor man danser
for hyggen og det sociale, men der er også en
konkurrenceverden, hvor der trænes hårdt i de
forskellige motions og konkurreres på højt plan.
Generelt er Linedance sjovt og meget socialt,
fordi man udfordres på sine danseevner og
hukommelse, samtidig med at man knytter nye
sociale bånd til sine holdkammerater.

Undervisning:
Allround Dance tilbyder undervisning i
Linedance på alle niveauer.
Der er undervisning 4 dage om ugen, så der er
rig mulighed for at finde et hold, der passer i ens
tidsplaner. Der er ligeledes gode muligheder for
at gå på flere hold og derved få mere øvelse.

Undervisning foregår:
Danselokalet bag Nørregårdsskolen
Horsedammen 42, 2605 Brøndby.
Brøndbyøster Skole, (Tidligere Lindelund),
Bredager 160, 2605 Brøndby.

Følg med på hjemmesiden
www.allrounddance.dk

Medlemskab:
Årskontingent: kr. 100,Danseafgift:
kr. 600,for 1. hold pr. sæson.
kr. 300,- for følgende hold.

Betaling sker ved holdtilmelding via
foreningens hjemmeside eller ved overførsel til
foreningen konto 1551-3350211004 i Danske
Bank (husk at angive navn og hold ved
bankoverførsel).
Tilmelding til et hold er først gældende når
betaling er modtaget.
Årskontingent og danseafgift skal betales ved
sæsonstart, dog senest ved 2. danse-lektion.

Instruktører:
Instruktørerne hos Allround Dance er:
Katja Østerby
Henrik Liebsch
Jannie Tofte Andersen

Allround Dance:
Foreningen Allround Linedance blev stiftet den
25. november 2004 i Brøndby.
Ved generalforsamlingen i november 2017, blev
foreningens navn ændret til Allround Dance.
Information omkring alt hvad der foregår i
foreningen, sker hovedsageligt gennem vores
hjemmeside, og bliver nævnt til
undervisningstimerne.
Indkaldelser til generalforsamling, møder,
pludselige aflysninger og andet, sker primært
via vores hjemmeside, arrangementsmapper
eller via mail.
Det er derfor en god ide at følge med på
hjemmesiden, hvor du vil finde alt fra billeder
fra arrangementer til foreningens vedtægter.

Sæsonstart
Linedance
5. september 2022

Lotte Petersen
Alle instruktører hos Allround Dance er
veluddannede og udvikler sig til stadighed
med tilbud om nye kurser.
Det sikrer at der udøves en god og korrekt
undervisning på alle hold.

Følg med på hjemmesiden
www.allrounddance.dk

Med fuld opbakning fra bestyrelsen, kan
instruktøren beslutte, at et hold ikke oprettes,
såfremt der er for få tilmeldte.

Følg med på hjemmesiden
www.allrounddance.dk

