
Onsdag 17.00 Dans & Rörelse 5 år  
Snart är denna danstermin slut. Vi avslutar med en dansshow i bollhallen här på 
Tegelbruket 24 nov kl 17.00. 
Vi kommer att dansa: Hej Simba & Kattdansen.  
Jag tänker att vi klär ut oss till valfria djur. Vi har kattmasker som vi tar med om man vill 
låna på avslutningsdagen.  
 
Ditt barn kan gå in med er. Du lämnar ditt barn vid madrasserna bredvid scenen. Där 
kommer vi i dansgruppen sitta tillsammans tills vi ska dansa. 
Har du några frågor maila oss: dans@kfumorebro.se 
 
Tack för den här terminen!  
Kursprogrammet inför nästa termin kommer ut på hemsidan i mitten av december.  
 
Hälsningar/ Madelene 
 
 
 
Onsdag 17.30 Hip hop/Show 6-9år 
 
Snart är denna danstermin slut.  
Vi avslutar med en dansshow i bollhallen här på Tegelbruket 24 nov kl 17.00. 
Vi kommer att dansa: Hip hopen Petter-Det går bra nu.  
Jag tänker att vi har ett par rörliga jeans, en t-shirt i valfri färg och skor.  
 
Har du några frågor maila oss: dans@kfumorebro.se eller gå in på vår 
hemsida www.kfumorebrodans.com 
 
Tack för den här terminen!  
Kursprogrammet inför nästa termin kommer ut på hemsidan i mitten av december.  
 
Hälsningar/ Madelene 
 

 

Showkidz Onsdagar 18.15 

På dansavslutningen har gruppen bestämt helsvarta kläder och färgglada skor om man 

har det hemma. De kommer sedan att få låna färgglada hattar av KFUM Dans. Till nästa 

termin dansar gruppen kvar på samma dag och tid men byter namn till showdans 7-9 år. 

Ni kommer denna gång behöva gå in på vår hemsida och göra en nyanmälan på ert barn. 

www.kfumorebrodans.com där man klickar på anmäl här och hamnar hos Sensus som 

hjälper oss med det administrativa. Detta kommer man kunna göra i mitten på 

december dock inte nu då det inte ligger inne i systemet ännu. Nyanmälan görs innan jul, 
sedan släpps eventuella platser till övriga. 
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Showdans Onsdagar 19.00 

På dansavslutningen har gruppen Alice i underlandet tema. Alla har blivit tilldelad 

varsin karaktär att klä sig efter. Till nästa termin dansar gruppen kvar på samma dag 

och tid. Ni kommer denna gång behöva gå in på vår hemsida och göra en nyanmälan på 

ert barn. www.kfumorebrodans.com där man klickar på anmäl här och hamnar hos 

Sensus som hjälper oss med det administrativa. Detta kommer man kunna göra i mitten 

på december dock inte nu då det inte ligger inne i systemet ännu. Nyanmälan görs innan 

jul, sedan släpps eventuella platser till övriga. 
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