
DANSLÄGER SOMMAREN 2022

DANSMIXLÄGER 7-15 år 20-22 juni 
jazz, show, balett m.m.

BALETTLÄGER 7-15 år 27-29 juni 
Balett, koreeografier, repertoar 

BREAK-, STREETLÄGER 7-15 år 4-6 juli 
Breakdance, hiphop, locking m.m.

Dansa och ha kul på sommarlovet! Var med på Danzlagrets härliga dansläger i Majorna.

På dansmixlägret kommer vi under tre dagar ge klasser i olika dansstilar, 
showjazz, klassisk balett, street, contemporary m.m.

På Balettlägret kommer vi under tre dagar att dels ge balettklass, 
men mest arbete med repertoar och koreografier

På Break och streetlägeret kommer vi under tre dagar ge klasser i breakdance, hiphop m.m.

Det blir dansklasser hela dagarna med uppehåll för lunch och kortare pauser mellan klasserna.
Sista dagen på respektive läger avslutas med en uppvisning för familjerna.
Vi öppnar kl 09.30 och lektionerna börjar vid 10-tiden, skolan stänger 17.00  

Medtag egen lunch, frukt finns att tillgå som mellanmål.

Du behöver inte ha dansat förut på Danzlagret för att var med på lägret. 
Alla kan vara med och vi kommer att dela upp er i lämpliga grupper när ni kommer.

Alla är välkomna!

Dansmixläger  
• Dansläger 7-15 år ........ mån 20 - ons 22 juni  

Lärare: Anna Wennersten, Sofia Zachau, David Johansson, Tove Strömberg

Balettläger  
• Balettläger 7-15 år……. mån 27 - ons 29 juni  

lärare: Sofia Zachau, Tove Strömberg

Breakdance och streetläger 
• Break/streetläger7-15 år……mån 4 -ons 6 juli  
Lärare: Anna Wennersten och Django Taikumer

Pris: 
per dansläger: 1550 kr, 3 dagar 

Anmäl dig snarast, begränsat antal platser

Anmäl dig via hemsidan eller genom att skicka mail till: anmalan@danzlagret.se
Anmälan är bindande, om du inte avbokar dig minst två veckor innan start måste du betala hela avgiten. 

Vid avbokning två veckor eller mer innan start, ingen avgift.

Välkommen till härliga dansdagar i Majorna
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