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Liker

Videresend

HEJ ALLA LINEDANCE-VÄNNER!
DANSA VARJE DAG. HÄNG MED OCH DANSA I CALPE I MAJ 2018!
På Sydendansen i Calpe i maj 2018 finns alla möjligheter för Line Dance-vänner.
•
•
•
•
•

Samla några Line Dance-vänner, bilda grupp och boka till SPECIALPRIS!
Du sparar ca 100 sek per person och dag.
Även om Du INTE DANSAR IDAG finns grundkurser, varje dag!
Även för Er som är instruktörer finns ett brett utbud – ett sällsynt tillfälle till Din egenutbildning!
Som instruktör kan Du även samla Dina vänner och göra eget upplägg

Koreografer och instruktörer av världsklass finns på plats. Ria Vos och Ivonne Verhagen, Urban
Danielsson, Amund Storsveen och Steve Haealy från Linedancer Magazine.
Line Dance utbudet pågår mellan 4 till 13 maj.
De ställer även upp i Dina och gruppens EGNA UTBILDNINGSPASS FÖR INSTRUKTÖRER I
LINEDANCE.
Maila Linedance-önskemål och frågor till
•
•

amund.stoorsven@komogdans.no eller
sidsel.fasting@komogdans.no

Boka deltagare och hotell i Calpe - För att få Specialpris.
•
•

mats.domvall@gmail.com, Tel +46 725 99 00 46
reiser@komogdans.no
Tel +47 959 71 491

Mats Domvall SVERIGE
Ingun Steen Møller NORGE

VÄLKOMNA HÄLSAR KOM OG DANS!
www.komogdans.no

Ta med vänner till LINE DANCE i Calpe! Få Specialpris!

Åk med till vårens stora event - SYDENDANS i Calpe, Spanien, 4 - 27 maj 2018! Kurser och
danskvällar - Line Dance, Pardans, Bugg, Swing, West Coast Swing
SYDENDANS erbjuder dansaktiviteter hela perioden 4-27 maj. LINEDANCE-utbudet pågår från
fredag den 4 maj till söndag 13 maj – med LINEDANCE på alla nivåer - allt från enkel
LINEDANCE till bättre, mellanliggande och avancerade nivåer, även grupp-anpassade sessioner
kan erbjudas. Det finns även ett utbud för instruktörer.
Till SYDENDANSEN kommer kända namn som RIA VOS och IVONNE VERHAGEN från
Nederländerna. Ria har vunnit ett antal Crystal Boot Awards, och är en av världens bästa
koreografer. Ivonne har en fantastisk utstrålning och är en Showdame i världsklass! Dessutom
finns det också kurser med den skickliga Steve Healy från linedancerweb.com. Våra norska och
andra nordiska instruktörer håller också utvalda kurstillfällen!

Allt är möjligt - även om Du inte dansar idag!
”Nej tack, jag dansar inte” är inget hinder - ta gärna med vänner som inte dansar – här finns något
för alla – varje dag finns en grundkurs.
Detta är en dansresa till Spanien i maj för Dig som vill:
•
•
•
•
•
•
•

Kombinera sol och semester med dans-aktiviteter, i en social och inkluderande miljö
Lära Dig dans på alla nivåer – från första dansstegen, och öka nivån i Din egen takt LineDance och Pardans!
Lära Dig nya danser och tekniker med professionella toppinstruktörer från Europa och USA
Dansa så mycket (eller lagom) som Du vill varje dag på kurser och danskvällar
Få nya vänner, träffas på kurser, få danskompisar, utflykts- och middags-sällskap……..
Uppleva Spaniens sol – det är också tillåtet att få sola och slöa lite………
Kort sagt – upplev en RIKTIGT HÄRLIG DANS-SEMESTER!

Om Du leder en grupp LineDansare och som reser tillsammans, så kan Du också få låna en egen
lokal för dans/ träning i den dans eller variant Du gillar bäst!

Ta med vänner/partners till en fantastisk miljö, med dans, sol och
bad! SPECIALPRIS för grupper, även mindre (gäller t.o.m. 10
februari)
Vid minst 4 nya deltagare (som inte tidigare varit i Calpe) och som bokar tillsammans – alla får
Specialpris. Börja 2018 med att prata med Dina vänner och skapa en liten grupp, som i sin tur kan
kontakta andra, när Ni träffas på sammankomster och danser.
Har du varit med på Sydendansen tidigare, eller har redan bokat 2018 - boka 4 nya deltagare och
Du ombokas till Specialpris. Rabatten är € 11 per person och natt. För Specialpris gäller minst 5
nätter.

För Er som är instruktörer
Om Du vill ordna ett eget Line Dance-pass i Calpe ställer de internationella och nordiska gästerna
gärna upp i Dina och gruppens EGNA UTBILDNINGSPASS.
Även för INSTRUKTÖRER FINNS ETT BRETT UTBUD – ett sällsynt tillfälle till att följa upp och
komplettera Din egen utbildning.
Det kan handla om teknikträning med olika rytmtyper som polka, cha-cha, rumba, waltz, nightclub, country, funk och mer. Vid de instruktörsledda passen kan man bilda internationella nätverk,
som inspiration till det lokala dansandet.
Som Calpe-deltagare har Du också möjlighet att ta upp en Linedancefråga eller ett tema till
diskussion, eller för rådgivning. Maila i så
fall amund.stoorsven@komogdans.no eller sidsel.fasting@komogdans.no.

Flygpriser
Boka flyg själv. Många flygbolag åker till Alicante, många har nyårskampanjer nu. Kolla
på www.sas.no, www.norwegian.no och ryanair.com, jämför priserna Dina möjliga resdagar!
Anpassa resdagarna och hitta bättre priser. Se även vissa bolags lågpriskalender. Flyg med
mellanlandning kan också vara prisvärda. Kom og Dans kan också förmedla en egen
kontaktperson hos Ticket, för den som enkelt vill jämföra priser hos olika bolag och/eller få hjälp
att boka. Ticket har bl.a. förmånliga avtal med bl a Norwegian.
För att få SPECIALPRIS måste Du boka genom
•
•

Sverige - Mats Domvall - mats.domvall@gmail.com Tel. +46 725 990046
Norge - Ingun Steen Møller - reiser@komogdans.no Tel. 959 71 491

Både Mats och Ingunn har varit med tidigare på SYDENDANSEN Calpe. Om Du vill skapa en
grupp, har frågor eller vill boka, vänligen ring eller maila.
Vi har bra aktivitet på förfrågningar och bokningar inför Sydendansen 2018. Vi passerar i dagarna
400 deltagare. Idag finns det plats på alla 4 boendealternativen, undantaget fredag den 4 maj då
hotell Diamante Beach är fullbokat.
Läs om hela programmet 4 – 27 maj på www.komogdans.no. STREAPLERS spelar 8 kvällar,
CALLINAZ och PILEBOS finns på plats, även en underhållare NEIL WILDE, med bra drag. Den

tredje veckan (från pingsthelgen till 26/27 maj) anses vara mycket vädersäker, och kan
kombineras med långhelg (17 maj i Norge och pingst). Även den tredje veckan finns bl.a.
Streaplers på plats. Det finns fortfarande lediga rum på alla bokningsbara alternativ (obs ej 4 maj).
OBS: Om du vill kombinera 17 maj och pingsthelgen - gå till lågpriskalendern för att hitta
lågprisflyg.
Klicka här och läs mer:
•
•

SYDENDANSEN – SVERIGE
SYDENDANSEN - NORGE

PS! Din grupp kan expanderas senare om det finns fler vänner som vill.
Kom og Dans SYDENDANS Vinterkampanj pågår till den 10 februari 2018.

Du mottar denne mailen da du har meldt deg på vårt nyhetsbrev,
eller fordi du har deltatt på kurs, arrangementer og/eller reiser i regi
av Kom og Dans.
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