Kultur-, Ferie- og Kursushotel

Linedance for begyndere
Fredag, d. 18/6 2021 kl. 11:00 – Søndag, d. 20/6 2021 kl. 16:00
Kursus nummer: 21065. – Pris kr. 1.895,-.
Tillæg: Eneværelse kr. 300,-. Bad og toilet kr. 250,-.
Kursusleder: Annie Muxoll
På Tisvilde højskole er der tradition for kurser i Linedance. Nu åbner vi også
muligheden for et kursus for dig, der ikke har danset Linedance før. Eller måske bare
har prøvet det nogle få gange, eller lige startet på et begynderhold i en klub. Der vil
blive undervist i de basale dansetrin, som vil blive gennemgået helt fra bunden. Men
vi kommer hurtigt til at prøve kræfter med små lette danse, for heldigvis findes der
danse på alle niveauer – også for nybegyndere. Og det er allernemmest at få øvet
trinene, når der kan tilsættes noget glad musik.
Du behøver ikke at være en erfaren dansemus! Den vigtigste forudsætning for at
deltage og få noget ud af kurset er, at du har gåpåmod og ”gode ben”! For vi lover
dig, at det bliver nogle aktive dage, hvor du med garanti vil få rørt dig. Lidt
rytmesans er absolut også en fordel, da det vil gøre det meget lettere for dig at få
styr på trinene. Stemningen plejer at være høj, og der er masser af plads til grin og
hygge.
Når der ikke lige er dans på programmet, bliver der tid til bl.a. at gå på opdagelse i
højskolesangbogen, tur i det skønne Tisvilde ledet af en lokal guide, musikalsk
underholdning og hyggeligt samvær.
I de øvrige timer har du mulighed for at slappe af eller få en mundfuld frisk luft og
udforske den pragtfulde natur.
Annie Muxoll (happyfeetlinedance@gmail.com) fra Happy Feet Linedance i
Vordingborg er instruktør på kurset. Annie har danset Linedance siden 2003 og er en
instruktør, som brænder for at give danseglæden videre til andre.
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