Andra flyer (2018-06-28)

Mellerud 2018-10-13/14

Mini-Multi-Workshop*
C1-C2-C3a**

Jesper Wilhelmsson
C1, C2 och C3a-dansare är välkomna till IOGT i Mellerud. (Pizzamat kan beställas)
Lördag kl. 11:00 till 17:00 och Söndag kl. 10:00 till 16:00
Pris Dans båda dagarna: 250:- ”Endagsdansare” i mån av plats: 150:- (Max 4 squares**)
Förkunskaper: Full nivå av C1 resp. C2 Gärna även C3a
Dansordning: 60% C1, 20% C2 och 20% C3a (med rotationsprogram)**
Målsättning: Alla dansare på aktuella nivåer ska få uppleva nya och ovanliga
formationer för ökade kunskaper och härliga à ha-upplevelser.
Alla call, concept etc. på C1, C2 och C3a kommer inte att hinnas med, utan
fokus kommer att ligga på att du ska få uppleva och bli säker på ovanliga call
och positioner.
Du som anmäler önskemål till oss i förväg kan dock få en del besvärliga call
repeterade och genomgångna under helgen (mail: aren@telia.com)

*, ** resp. *** Förklaringar finns på baksidan!

* Workshop? …Man skiljer mellan kurs, dans och workshop. Det brukar kallas
kurs tills dansarna har nått full nivå, dans när deltagarna ska behärska den fulla nivån
så att utlärning eller repetition inte behövs, medan workshop är en verkstad där
reparationer, experiment och trimning kan göras.
Sen dansar vi en del i
verksta’n också…..
I Mellerud ligger fokus på lite nya och annorlunda positioner (och de förbeställda
reparationerna…) som ska vara intressanta även för mer erfarna dansare.
Mini-Multi-Workshop betyder en kortvariant av vår 1-veckas Multiworkshop med
flera dansnivåer samlade
** Om fler dansare anmäler sig, kommer dansen att flyttas till annan lokal i Mellerud.
*** Dansordning.. Vissa tip förutsätter C2 resp. C3a, men vi kommer att
använda Rotationsprogram som ger oss olika partners i de olika tip-en och för att få
det så jämlikt och rättvist som möjligt.
=> C1,C2,C1,C1,C3a,C1,C2, C1,C1,C3a,C1,C2,……. **
Dans med förbestämd partner kommer inte att erbjudas. Vi kommer också att
låta kavaljer n:r 1 i respektive square få chansen att vara den som återstartar
dansen om squaren skulle haverera. (en återgång till gamla tider)
Kontakt för information och anmälan) till aren@telia.com, (NY MAILADRESS!)
0532-510 49, 070-65 595 65

Varmt välkomna till en härlig danshelg i Dalsland hälsar
Rocky Mountain Squaredancers
Samt Yvonne och Björn Arén

