Dans for børn og unge tør du udfordre dig selv?
På Herlev Folkedanserforenings
juniorhold for børn og unge fra
cirka 12 år og opefter morer vi os
med at danse folkedans til
forskellige rytmer.
Vi lærer mange forskellige dansetrin og får sved på panden, men
hovedsagen er, at vi har det sjovt
sammen.
Vi danser til levende musik og har en af Danmarks dygtigste instruktører.
Vi danser i helt almindeligt tøj, men husk sko du kan danse i.
Juniorholdet danser 11 søndage kl. 15.00-15.45
med sæsonstart 5. september 2021:
5.9., 12.9., 3.10., 10.10 og 31.10.2021 samt 30.1., 6.2., 6.3., 13.3. og 20.3.2022.
Opvisningsdeltagere desuden 27.3.2022 (generalprøve til opvisningen den 2.4.22) Dette er frivilligt.

I løbet af sæsonen kan man deltage blandt andet i
weekendture, julefest, forårsfest og afslutningsfest.
Vi danser på Herlev Byskole, afdeling Elv, Gymnastiksalen
Ederlandsvej 23, Herlev.

Første gang
er GRATIS

Pris: 520 kr. pr. sæson, søskende 280 kr.
Se mere om foreningen og vores hold for både børn, juniorer og
voksne på www.herlevfolkedans.dk.
Du kan også kontakte os på bornehold@herlevfolkedans.dk
eller Morten Petersen på 61 79 46 54, formand@herlevfolkedans.dk.

Dans for børn og unge tør du udfordre dig selv?
På Herlev Folkedanserforenings
juniorhold for børn og unge fra ti år
og opefter morer vi os med at
danse folkedans til forskellige
rytmer.
Vi lærer mange forskellige
dansetrin og får sved på panden,
men hovedsagen er, at vi har det
sjovt sammen.
Vi danser til levende musik og har en af Danmarks dygtigste instruktører.
Vi danser i helt almindeligt tøj, men husk sko du kan danse i.
Juniorholdet danser 11 søndage kl. 15.00-15.45
med sæsonstart 5. september 2021:
5.9., 12.9., 3.10., 10.10 og 31.10.2021 samt 30.1., 6.2., 6.3., 13.3. og 20.3.2022.
Opvisningsdeltagere desuden 27.3.2022 (generalprøve til opvisningen den 2.4.22) Dette er frivilligt.

I løbet af sæsonen kan man desuden deltage blandt andet
i weekendture, julefest, forårsfest og afslutningsfest.
Vi danser på Herlev Byskole, afdeling Elv, Gymnastiksalen
Ederlandsvej 23, Herlev.

Første gang
er GRATIS

Pris: 520 kr. pr. sæson, søskende 280 kr.
Se mere om foreningen og vores hold for både børn, juniorer og
voksne på www.herlevfolkedans.dk.
Du kan også kontakte os på bornehold@herlevfolkedans.dk
eller Morten Petersen på 61 79 46 54, formand@herlevfolkedans.dk.

