Dansebørn med særlige behov
Undervisningstidspunkt:
Lørdag (12:10 - 12:45)
Hvem: Børn med særlige behov fra ca. 6-18 år
Hvad: Hos Lets dance har vi valgt at oprette et dansehold for børn med lettere handicap eller
særlige behov. For os er det fuldstændigt ligegyldigt om børnene har et fysisk eller psykisk
handicap - vi ønsker blot at tilbyde den glæde dans kan give til børn der ikke har så mange
muligheder at vælge imellem som andre børn.
Vi søger at tilpasse undervisningen til børnenes individuelle evene og særlige behov med det
formål, at børnene kan opleve glæden, udfordringen og udviklingen ved dansen. Undervisningen
vil foregå en smule langsommere end på andre hold, men ellers vil dansestil, stemning og lign.
være som alle andre danseskolehold. Der bliver undervist i showdance,børnedans, hip hop,
børnelege til en masse glad musik fra børnenes hverdag som mgp og lign.
Vi har to hold I kan vælge imellem.
Hold 1 kl. 12.10-12.45 er det letteste hold hvor der både er leg og lette koreografier.
Hold 2 kl. 12.50-13.35 er for børn som gerne vil danse hele timen, og hvor sværhedsgraden er en
smule mere avanceret.
Vi tilbyder 20% rabat hvis du har en ven eller veninde som også vil deltage. Kontakt da
info@letsdance.tv
Husk at vil tilbyder to gratis prøvetimer, inden du beslutter dig for om du vil gå på holdet.
Niveau: Det letteste hold med leg og dans.
Instruktør: Camilla Lykke
Hvor: Sal 2
Periode: Der undervises fra d. 31. august 2013 til d. 17. maj 2014 - svarende til 31
undervisningsgange.
Bemærk dog at der ikke er undervisning d. 24. maj 2014 på grund af afdansningsballet. Denne
gang er naturligvis fratrukket i prisen.
OBS! Selv om vi starter op i august, er det altid muligt at begynde på et hold, da der løbende vil
komme nye koreografier til. De mest oplagte perioder er aug./sep. og jan./feb.
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