
Modern Square DanceModern Square Dance
Sæsonstart

Kom til åbent hus !
 torsdag den 10.sept. kl. 19 - 20:45

Bramdrupdam Hallerne (Salen)

Du får stort udbytte af MODERN SQUARE DANCE:

Du vil grine og have det sjovt.
Du vil høre god musik samtidigt.

Du vil få motion
i et livligt

men behageligt tempo.
Du får udfordringer, både for benene

og for hovedet.
Du kan lide at være sammen med andre,

der har det sjovt.
Det sjoveste og hotteste tilbud

indenfor dans p.t.!

Vi glæder os til at se dig !



 Modern Square Dance !

Modern Square Dance er en festlig fritidsfornøjelse, som samler folk til sjov og venskab,
selv når det læres. Det er ikke konkurrencedans, og alle med rytme i kroppen kan være
med. Man kan deltage som single, par eller familie.

Ved du, at Modern Square Dance er:

 sjovt, fordi man meget hurtigt kommer i gang med at danse med andre.

 udfordrende,  fordi det både er for hovedet og benene.

 hyggeligt,  fordi du befinder dig i godt selskab til glad og smittende musik.

 Interessant, fordi du kan blive ved med at lære nyt, hvis du har lyst.

 udbredt over hele Danmark, Norden, Europa, Verden.

 god motion, den eneste, du konkurrerer med, er dig selv.

 en livsform for mere end 4000 dansere i Danmark.

Hold 2009/2010

Undervisning/dans begynder med Åbent Hus torsdag den 3. og 10. september
i Bramdrupdam Hallerne, Bramdrupskovvej 110 (Salen)

Alle er velkomne i Bramdrupdam Hallerne de første to torsdage i september, hvor der
vil være lejlighed til både at se på, høre om samt selv at prøve modern square dance!

Mød op til  festlig Åbent hus/ prøvedans fra kl. 19:00 - 20:45
´                                                                 torsdag den 10. september 2009.

Efterfølgende forventes nyt begynderhold etableret med undervisning om torsdagen.

Nærmere oplysninger på vor hjemmeside: www.sydjysksq.dk
evt. tlf. 7595 4458: Bent Bisgaard, formand - eller 2734 0784: Birthe Zachariasen, kasserer.

Med venlig hilsen

Sydjysk Square Dance Kolding

http://www.sydjysksq.dk

