
Hej igen kära medlemmar & familjer! 
Hoppas ni har det bra i vårsolen mitt i denna ovanliga tid! <3 Nu har sista veckan för schemalagda VT genomförts, inga 
dansklasser denna vecka alltså (med undantag för ta-igen klass som din ledare i så fall meddelat om).


Vi har skissat på olika scenarion här och önskar göra 
någon typ av aktivitet som knyter ihop säcken för våra 
fantastiska dansare som egentligen skulle repat och 
showat på Jarl Kulle i maj. Worst case scenario så får vi 
ju inte hålla shower ens vid HT start, det är givetvis det vi 
arbetar för och har siktet på men vi önskar ändå runda 
av i äkta DF anda innan sommarlov. :) I vårt klurande har 
vi givetvis bollat säkerheten, vi följer som sagt 
myndigheternas rekommendationer och använder de 
verktyg för riskbedömning som vårt förbund tillhanda-
håller. Med stöd av det har vi gjort ett schema för 
kurserna att röra sig på Dansfabriken i olika salar & 
utomhus samt internt även ett schema för städ av 
hygienutrymmen m.m. för att få följande att gå ihop:


Vi önskar välkomna våra kurser som skulle showat på 
Jarl Kulle till ett rep på 30 min och sedan filmning av ert 
dansnummer i Nova, som vi gör om till en filmstudio 
tillfället till ära! :) Det hela sker den 7-9 maj på 
Dansfabriken, vid olika tidpunkter. Vi publicerar schemat 
på vår hemsida: www.dansfabriken.org/shower och 
bifogar det även här till er. Kontakta oss om ni har frågor, 
vi har skrivit ut även den dansdag & tid som kursen haft 
utöver ledare och kursnamn så att ni ska bli hjälpta att 

hitta er kurs i schemat.


Det är ett pussel att få 
ihop det vilket gör att byte av tid för filmning är väldigt svårt att få till: det ska inte 
krocka för vare sig ledarna eller dansarna. Är du/ditt barn med i flera kurser och hittar 
någon krock får ni gärna höra av er så snart ni kan så kikar vi på det! Vi har sparat 
söndagen också som möjlig filmdag för de kurser som vi helt enkelt inte får till det för 
utan krockar.  


Du läser schemat så här: Leta upp din kurs så hittar du vilken dag som gäller för er 
(står längst upp). Längst till vänster står vilken tid ni börjar repa i en danssal med er 
ledare för att fräscha upp minnet. Nästa kolumn visar vilken tid ni har för att filmas i 
Nova eller utomhus. Er ledare är med er hela tiden och visar vart ni ska. :) Allt som allt 
så tar aktiviteten alltså omkring 45 min (30 min rep och 15 min filmning). 

Vad gäller kläder & rekvisita så överlämnar vi det till ledarna att meddela sina elever 
om detta. Vi har ledarmöte den 3 maj, där diskuterar vi bl a kläder. Pga rådande 
omständigheter kan vi inte dela kostym sinsemellan eftersom vi ej hinner tvätta mellan 
nummerna. Ledarna återkopplar till er elever helt enkelt - vi avser att keep it simple. :)


Vanliga frågor & svar vid terminsavslut hittar ni här:  
http://www.dansfabriken.org/vid-terminsavslut/ Där står bland annat att du inte 

behöver nyanmäla dig till en kurs du redan går inför nästa termin om du önskar fortsätta (du är kvar tills du avanmäler 
dig:). Där står även hur man avanmäler, nyanmäler eller gör om man önskar byta kurs osv. Nästa dansår = HT20 och 
VT21 planeras under sommaren. Anmälningsformuläret är därför ej uppdaterat med ev nytillkomna kurser ännu och 
justeringar i nuvarande schema kan komma att göras. Vi hör av oss i god tid innan terminsstart med info! Är du 
intresserad av lärlingsprogrammet hittar du info här: www.dansfabriken.org/larling  
 
Vi återkommer med info om årets Sommartermin efter planeringsmötet med ledarna i maj, håll utkik på våra 
sociala medier också för pop-ups och info! :) Facebook: Dansfabriken Ängelholm. Instagram: @dansfabriken Där är 
fortfarande några platser kvar till sommardansläger nr 11 i ordningen för er som är ca 12 år+ i samarbete med 
NICOSOFIE, det är planerat till v 31. Anmälan till detta görs hit: nicosofie@live.se. Läs mer om lägret här: 
www.nicosofie.com 
 
Stor kram via cyberspace, var rädda om er & varandra! <3 Sofie tillsammans med styrelsen och alla goa ledare & 
lärlingar. Kontakt: info@dansfabriken.org
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