Välkommen till
Discokidz, MiniShowkidz,Mini BoysOnly, Showkidz
Våra barndanskurser är inkörsporten till vårt breda och utvecklande
danskoncept. Många av våra duktiga elitdansare har startat i tidig
ålder. Lektionerna är framarbetade för att ge ditt barn en god & bred
dansgrund att stå på. Det som ditt barn upplever som danslek är en
pedagogiskt utarbetad metod för att träna barnens motorik samt den
kognitiva förmågan att visuellt se och språkligt mottaga
instruktioner för att bredda sitt rörelsemönster och förbättra sin
kropps/rumsuppfattning.
För att barnen tryggt ska få utvecklas så har vi valt att under de 2
första kurstillfällena undervisa med öppen dörr. Detta för att ni
föräldrar ska få insyn i hur vi arbetar, samt finnas tillhands för era
barn. Alla barn är olika, du som förälder känner så klart ditt barn bäst.
En del barn är trygga med att ni föräldrarna väntar utanför, andra
behöver lite extra stöd. I det senare fallet ser vi gärna att ni som
förälder deltar och stöttar era barn så att de dansar igång. Är ni med
barnet i danssalen måste ni aktivt vara med och dansa. Från det 3:e
danstillfället försöker vi stänga dörren och dansar själva med barnen.
Känner ni att det blir svårt tala då med er danslärare så försöker vi
stötta och hjälpa er.

Välkommen till höstterminen 2018
Danceworld Sundsvall vänder sig till danssugna i alla åldrar, vi håller
kurser för nybörjare till elitdansare. Alla kan lära sig dansa. Det behövs
inga förkunskaper bara massa glädje och energi.
Danceworld lovar lärorika kurser med meriterade och utbildade lärare.
Vår målsättning och policy är nöjda kunder, med ett bra bemötande,
kvalitet och glädjefull danspedagogik. Vi erbjuder ca 100 kurser/termin.

Kläder/skor: Vanliga myskläder eller dansdräkt.
Mockasiner eller gympaskor på fötterna.

Hoppas ni kommer att trivas med vårt barndanskoncept. Vi ser fram
emot en trevlig höst tillsammans.
Ytterligare information finner du på vår hemsida
www.danceworldsundsvall.se

Ytterligare information finner du på vår hemsida
www.danceworldsundsvall.se
070-3565618, 070-6509508

Välkommen till en rolig och lärorik höst på Danceworld!
Vi hälsar alla nya och gamla elever välkomna.
Höstterminen sträcker sig från 26 augusti till och med 7 december.
Lov/dansuppehåll: VM-lov+ höstlov 22/10-4/11 (vecka 43-44)
Betalning
Kursavgiften betalas senast vid andra kurstillfället. Vi ser gärna att ni betalar via
bankgiro. Det går även att betala kontant/kort/swish i receptionen.
Bankgiro: 5917-0126, ange namn, födelsedatum samt kurs vid betalningen .
3-17 år
1100:-/termin 13 tillfällen
18-år
1300:-/termin 13 tillfällen
Stor&liten Barn + 1 vuxen 1100:-/termin 10 tillfällen
Formation, compcrew 500:-/klass (ingår ej i VID)

Rabatterade kursavgifter ( betalning före 16 september)
BronsVID 2-17år 2600:-/termin
Brons VID 18-år 2800:-/termin
SilverVID 2-17år 2900:-/termin
SilverVID 18-år
3100:-/termin
GuldVID 2-17år 3200:-/termin
GuldVID 18-år
3400:-/termin
FamiljeVID se hemsida under priser

Kom ihåg att visa
terminskortet på
lektionen för läraren.

Öppettider
Dansskolan öppnar alltid senast 30 minuter innan första lektionen
samt stänger 15 minuter efter sista lektionen. För aktuella
öppettider se vår hemsida.
Dansavslutning
Den 8-9 december är det dags för våra avslutningsshower på Tonhallen,
Vi hoppas att det blir ett fint avslut på terminen och att alla som önskar
får möjlighet att visa upp sina färdigheter. Vi återkommer
närmare om vilken dag, tid som gäller för respektive kurs. Biljetterna
säljs i receptionen på dansskolan from 5 november.
Tävlingsverksamhet
All information gällande tävlingar finner ni på vår hemsida under
tävlingsinfo eller via Facebook ”grupp”DWSUN Tävlings-info
Skor på fötterna
Vi ser gärna att samtliga elever har skor på fötterna, vanliga gympaskor fungerar bra.

VID (Very Important Dancer) är en rabatterad avgift för de som dansar många kurser.
Gäller endast om terminsavgiften inkommer före 16 september.





Brons VID: 3-6 kurser (per person)
Silver VID: 7-9 kurser (per person)
Guld VID: 10-12 kurser (per person)

Familje VID = En rabatterad avgift för en familj i samma hushåll.
Fram till det att man har betalt terminsavgiften anmäler man sig i receptionen, när du
har fått ditt medlemskort kan du gå direkt till
respektive sal. Medlemskorten som betalas via bankgiro delas ut av läraren på lektionen.

Avanmälan
Du är välkommen att testa vid första kurstillfället. Vid andra
kurstillfället blir anmälan bindande samt att kursavgiften ska betalas.
Om du inte avser att gå kursen ska en avanmälan mailas in till
anmalan@danceworldsundsvall.se innan ert andra kurstillfället.

Frågor och funderingar?
Slå gärna en signal om ni funderar över något. Det är enklast att nå
oss på dagtid måndag-torsdag mellan klockan 10-14.
Tack för att ni väljer att dansa hos oss , vi hoppas på en
trivsam och rolig termin tillsammans.
Ann Lähdet & Suzi Antonsson med personal

Ytterligare information finner du på vår hemsida
www.danceworldsundsvall.se
Suzi 070-3565618, Ann 070-6509508, studio 060-31513

