
Dans & Rörelse torsdagar 17.00 

Hej! 

Den 12 maj har vi dansavslutning i idrottshallen på tegelbruket. Där får alla grupper som 

dansar i KFUM dans visa vad de har lärt sig under en termin. Vi kommer att dansa Trollet 

dansen och någon mer av våra andra dansar eller övningar som vi gör på kursen. De barn 

som vill får gärna klä ut sig till troll med svans och kanske lite rufsigt hår. Barnen dansar 

tillsammans med någon vuxen i familjen precis som på kursen. När de inte dansar får de 

chans att titta på alla andra grupper och deras nummer. Showen håller på i ca en timme. 

Danshälsningar Camilla 

 

 

Torsdagar kl 17.30 Showkidz 

Hej! 

Vi närmar oss dansavslutning den 12 maj på Tegelbruket. Vi är som vanligt i idrottshallen. 

Gruppen har träning innan showen och behöver vara på plats klockan 12.00. De har sedan 

sina platser bredvid golvet där de sitter under showen. Tjejerna kommer att dansa två 

danser Dolly Style dansen och Can´t stop the feeling dansen. De kläder vi har bestämt som 

tema i år ska vara Dolly Style inspirerat. Någon kjol eller shorts, tights till det och en t-shirt 

topp. Två tofsar med lite större rosetter. Googla gärna på gruppen så kan man få lite idéer 

och tips. De har samma kläder även till den andra dansen och behöver inte byta om.  

Danshälsningar Camilla 

 

Torsdagar kl 18.10 Showdans 

Hej! 

Vi närmar oss den 12 maj och dansavslutning. Gruppen kommer att dansa båda sina danser 

och har bestämt följande kläder till detta. Svarta tights, jeanshorts eller andra shorts om 

man ej har det, vit tröja eller topp. Ngn sorts ”bomberjacka” som vi kommer att använda i en 

av danserna. Ni som har egna paraplyer hemma av modell större får gärna ta med det, då vi 

inte har så det räcker till alla. Detta behöver vi stämma av den sista gången så vi ser att alla 

får ett paraply. Eleverna har en träningstid samma dag som showen och de behöver vara på 

plats kl 14.10. 

Danshälsningar Camilla 

 

 


