Kursbeskrivelse
Dato:

Fredag 16. mars – søndag 18. mars 2018

Tidspunkt:

Fredag 16. mars
Lørdag 17. mars
Søndag 18. mars

Kurssted:

Nordnorsk Pensjonistskole, Sømna.

kl. 19.00 – 21.00
kl. 11.00 – 17.30
kl. 11.00 – 14.00

Kostnad/betaling:
Kursavgift kr. 835,-.
Ev. måltider eller overnatting kommer i tillegg. NNPS
sender faktura på kurs, samt evt. kost/losji etter endt
kurs.
Opphold:

Overnatting med full pensjon kun kr. 690,- pr. døgn
pr. person v/Sømna Kro & Gjestegård.

Kurslærer:

Arild Lekanger.

Kursinnhold
I løpet av helgen vil du lære mange morsomme koreografier av
forskjellige vanskelighetsgrader til ulike typer musikk. Alle dansene
blir repetert flere ganger i løpet av helgen slik at du får dem godt i
beina.
Husk komfortable klær og sko som er gode å danse med. Unngå
joggesko eller andre sko med gummisåle som ikke sklir godt.
Kurset passer best for dem som har danset litt linedance fra før, men
alle er velkomne til å delta.

Kurslærer
Arild Lekanger har mer enn 20 års
erfaring som danser og instruktør.
Han har flere trenerkurs fra
Norges Danseforbund og
instruktørutdanning i country-dans
og linedance.
Arild har tidligere konkurrert i den
avanserte divisjonen i linedance,
og har flere internasjonale titler.
Hans beste prestasjon var 1. plass i
VM i 2006.
Målet hans er å gjøre kursene sine
til en så stor opplevelse som mulig
for elevene.
Han er kjent for å være grundig,
kunnskapsrik og alltid engasjert!

Kjære leser
Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere som
kommer tilbake til oss år etter år. Dette gjelder lokale småkurs og
opplevelsesreiser i den store verden, samt desentraliserte kurs. Det
fine er også at gamle og unge har en felles arena hos oss, da nedre
aldersgrense på våre kurs er 16 år!
Vi håper denne kursbeskrivelsen faller i smak og pirrer
nysgjerrigheten din nok til å melde deg på.
Du finner elektronisk påmeldingsskjema på vår hjemmeside.

Siste frist for påmelding er 1. mars 2018

Tlf. 75 02 92 80
E-post: post@nnps.no

www.nordnorsk-pensjonistskole.no

