Holdbeskrivelser 2015-16
Her kan du se beskrivelserne af vores hold, så du kan finde lige præcis det hold,
der passer til dig. I klubben sætter vi kammeratskab, hyggeligt samvær og
danseglæde i fokus - for det skal være sjovt at danse Linedance.
Begyndere:
Holdet til dig som vil prøve at danse Linedance, som ønsker at lære det fra bunden.
Du er også velkommen hvis du ønsker at fortsætte med at danse begynderdanse.
Vi skal danse gode begynderdanse som repeteres meget, vi danser til alle former for glad musik. Vi går langsomt
frem med 2-3 nye danse pr. måned. På holdet sætter vi kammeratskab og danseglæde i fokus, for det skal være sjovt
at danse Linedance? Så har du lyst til god motion, møde nye mennesker, have det sjovt og har du masser af
danseglæde, så er dette hold helt sikkert noget for dig.

Let øvede:
Holdet for dig, som vil videre i Linedance. Du har danset 1-2 år og kender en del grundtrin. Du ønsker at lære mere.
Vi skal danse gode danse for let øvede (som repeteres), men også giver nye udfordringer. Vi danser til alle former for
glad musik. Vi går roligt frem med 2-3 nye danse pr. måned

Let øvede+:
Let øvede + holdet er for dig der har danset en del år. Du kan dine grundtrin på rygraden og vil gerne udfordres
mere.
Der vil være flere drejninger - også i kombination og længere danse.
Vi danser til forskellige musik-genrer og du kan forvente nye danse 2-3 gange om måneden, så et stabilt fremmøde
anbefales.
Vi danser både nykoreograferede danse men også danse som har nogle år på bagen – bare de stadig bliver danset til
festerne i Greve Linedance.
Enkelte danse fra forrige sæson tages op i næste sæson.
Dette hold er for dig der gerne vil udfordres men samtidig gerne liiiige vil have vist en væg. Du danser måske kun de
1½ time undervisningen varer – og ikke i andre klubber eller er med til fester i andre klubber men til gengæld
kommer du trofast hver gang!
Det er ikke så vigtigt for dig at du får lært mange danse men til gengæld vil du meget gerne have vist en væg – og det
vil du få!

Øvede:
Det øvede hold er for dig der har danset i flere år.
Du kan de fleste trin på rygraden og vil gerne lære nyt og mere! Du kan forvente 3-4 nye danse her måned.
Du vil stifte bekendtskab med danse i forskellige tempi og motions med trin som ¼, ½ og 1/1 drejninger, syncopated
steps samt sweeps, spins o.l.
Der danses til forskelligt musik – både country og non-country men primært non-country.
Dette hold er for dig der danser mere end lige de 1½ time til undervisningen – du er ofte at træffe på dansegulvet til
forskellige arrangementer rundt om i danselandet eller du går på samme niveau i en anden klub.
Som udgangspunkt udlæres en dans – næste gang bliver den gennemgået – tredje gang bliver der vist en væg og så
er du selvkørende.
Om en dans er koreograferet for nylig eller om den har nogle år på bagen er underordnet – bare den bliver danset
når vi er ude!
Der forventes et stabilt fremmøde og engagement i undervisningen.
Enkelte danse fra forrige sæson tages op i næste sæson.

Rutinerede:
Holdet er for dig, der har flere års danseerfaring og har helt styr på grundtrin og drejninger. Vi lærer mange nye
danse af forskellige sværhedsgrader og genrer. Udgangspunktet er 3-4 nye danse pr. måned. Dansene bliver
gennemgået grundigt uden musik. Når vi efterfølgende danser til musik, bliver der ikke cuet ret meget.

Oldies But Goodies:
Som navnet siger, så danser vi danse som har nogle eller flere år på bagen. Der vil blive undervist efter behov, så nye
dansere også kan værre med. Vi regner med, at du kan dine grundtrin og har danset et par år. Grundtanken med
holdet, er at vi skal ha det sjovt med Oldies but Goodies Linedance.

