
POLLUX CASTOR

Måndag Kl 17:00 - 18:00  
Jazz nyb/forts ca 10 år+ (Matilda & Judith)

Kl 17:00 - 18:00  
Show nyb/forts ca 7-10 år (Filippa)

Kl 18:00 - 19:15 
Jazz avancerad ca 14 år+ (Amanda)

Kl 19:15 - 20:30 
Dansfys & stretch ca 14 år+ (Amanda)

Tisdag Kl 17:00 - 18:00  
Lyrical jazz nyb/forts ca 10 år+ (Matilda & Judith)

Kl 18:00 - 19:00  
Waacking/Vogue nyb ca 8-12 år+ (Liam)

Kl 19:00 - 20:15 
Waacking/Vogue forts/avancerad ca 12 år+ (Liam)

Onsdag Kl 17:00 - 18:00 
Commercial nyb/forts ca 10 år+ (Bea & Frida L)

Kl 18:00 - 19:15  
Commercial streetjazz forts/avancerad ca 14 år+ (Amanda)

Kl 18:00 - 19:00 
Breaking ca 12 år+ nyb/forts (Johan)

Kl 19:15 - 20:30 
Lyrical jazz forts/avancerad ca 14 år+ (Amanda)

Kl 19:00 - 20:15 Street ca 14 år+ forts/avancerad (Johan)

Torsdag Kl 16:00 - 17:00  
Street nyb/forts ca 7-10 år (Sigrid)

Kl 17:00 - 18:00 
Street nyb/forts ca 10 år+ (Sigrid)

Kl 17:00 - 18:00  
Show nyb/forts ca 7-10 år (Agnes)

Kl 18:00 - 19:00 
Dancehall/Afro nyb/forts ca 10 år+ (Kimberley)

Kl 19:00 - 20:15 
Dancehall/Afro forts/avancerad ca 12 år+ (Kimberley)

Succén fortsätter – nu med ännu mer flexibilitet!  

Så här fungerar det:  
Du köper ett klippkort (10 ggr) för 500 kr och väljer själv 
vilka klasser du vill gå på inom ditt åldersspann! 🙂   
Vi har ditt klippkort hos oss på Dansfabriken och 
checkar av en ruta för vardera klass du tar.  

Tar ditt klippkort slut köper du ett nytt genom att anmäla 
dig igen, det kostar då endast 400 kr eftersom 
medlemsavgiften på 100 kr då redan är betald.  

Vi har dessvärre ingen möjlighet att ta emot betalningar 
för drop-in klasser, men genom Skåneidrotten och 
Idrottslyftet kan vi erbjuda ett kraftigt rabatterat 
klippkortpris istället!  

Klippkortet är inte personligt, ta med din kompis på en 
klass och ni använder helt enkelt 2 klipp!  

När du har anmält dig skickar vi ut en faktura via e-post, 
håll koll i skräpposten så att den inte hamnar där. OBS – 
betalningen ska vara oss tillhanda innan v 26.  

ANMÄLAN SOMMAR 2018 görs här:  
www.dansfabriken.org/sommar

Bra att veta:  
* Angiven ålder är vår rekommenderade ålder för kursen.  
* Står det ingen nivå angiven är det öppen nivå (nyb/forts/
avancerad).  
* De kurser som uttryckligen är på fortsättning/avancerad 
nivå riktar sig till dansare med goda förkunskaper i 
respektive stil.  

Pris:  
Ett klippkort = 10 ggr kostar 500 kr (varav 100 kr är 
medlemsavgift)  

Dansstilar:  
Läs mer om de olika stilarna & klasserna här: 
www.dansfabriken.org/kurser  

Frågor?  
info@dansfabriken.org  

Hjärtligt välkomna till 5 svettiga & inspirerande veckor 
på Dansfabriken, Nybrovägen 4 i Ängelholm! :)  
 
Let’s do this!  
Agnes, Amanda, Bea, Filippa, Frida, Johan, Judith, 
Kimberley, Liam, Matilda & Sigrid 

Sommartermin 2018
v 26 t.o.m. v 30 www.dansfabriken.org/sommar
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