Jumps & Turns Summercamps 2020
Tycker du om att dansa och ha kul?
13-17 juni anordnar Jumps & Turns läger för dig som är 7-19 år och vill träna dans.
Under fem dagar får du träna och jobba fram olika nummer som du sedan visar upp
för föräldrar, syskon och vänner.
Det kommer att bli en rolig vecka med träning, dansglädje och härlig atmosfär.
Under denna vecka fokuserar vi mer på koreografier än på teknik. Vi dansar i Bygdegården, Scoutgården och Inlandsgården + Hjärnverket om vi blir många.
Anmäl dig snarast så att du säkert får plats. När bokningsavgiften är betald är platsen reserverad
och anmälan bindande. Vid sjukdom krävs läkarintyg för återbetalning av kursavgiften.
Du bokar på www.jumpsandturns.se. Bokningsavgiften är 500:- resterande avgift ska betalas
senast 1 juni.
Vi har ett samarbete med Torslanda Balettskola men elever från andra dansskolor är också välkomna.
Elisabeth

DANSLÄGER 1, 7-9 år. Dagläger
Datum:		
lördag 13 juni- onsdag 17 juni, ca 20 klasser + rep.
Ämnen:		
Balett, Jazz & Show och Street.
Tider: 		
lördag och söndag kl.10.00-16.00, måndag, tisdag 10.00-16.00,
		onsdag 10.00-19.30.
Frukost:		
mån-ons kl.08.00-09.30 finns det frukost för de barn som
		
behöver lämnas tidigare. Anges i anmälan.
Uppvisning:
onsdag 17 juni kl.18.00 i Bygdegården.
Kursavgift:
		

2 300 kr inklusive lunch lördag och söndag. Frukost måndag-onsdag
för de som så önskar. Mellanmål och frukt serveras varje dag.

		

Syskon får 500 kr i rabatt per barn. Mer information får du när du anmält dig.

För att följa Corona-restriktionerna begränsar vi antalet platser på lägren.
Om höjda krav medför att vi får ställa in lägren kommer hela avgiften att återbetalas.

Barndans

Balett

Contemporary

Jazz

Show

Stepp

Street

Dansmix

Danskalas

Danslärarutbildning

E-post: info@jumpsandturns.se Webb: www.jumpsandturns.se Telefon: +46 (0)70 - 748 36 86
Adress: Jumps & Turns Dotorp 470 442 72 Kärna Bankgiro: 317-8274

