
Forhåndstilmelding: 
Tilmelding er nødvendig på grund af max. antal  

dansere på hvert hold.  
 

Optagelse på et hold sker efter ”først til mølle” princippet. 
Er holdet overtegnet, vil du få besked. 

 
 

Ved tilmelding bedes du oplyse: 
Navn,  adresse,  telefonnr.,  E-mail,  

samt hvilket hold du ønsker at deltage på. 
 
 

Tilmelding: 
Senest mandag den 12. september 2016 

til: 
E-mail:  cej@jakobsen.mail.dk 

Undtagelsesvis kan tilmelding ske til 
Niels Rohde Pedersen, tlf. 86 62 47 22 

  

Moderne pardans 
 

Sæson 2016-17 
 

Begyndere - Let Øvede 

   
 

Quickstep  -  Swing  -  Jive 

Engelskvals  -  Wienervals  -  Brudevals 

Totur til Vejle  -  Slow Dance 

Tango  -  Cha-cha-cha 

og evt. ønskedanse 

 
 

 
 

Brugsdans - hyggedans 

 
 
Mere info om moderne pardans: 
Niels Rohde Pedersen                
Tlf.  86 62 47 22                             
Karen Berthelsen                        eller på foreningens hjemmeside 
Tlf. 61 65 86 65                             www.gdv-viborg.dk 

 
 

mailto:cej@jakobsen.mail.dk
http://www.gdv-viborg.dk/


 
Moderne pardans / humørdans 

  
Pardans – 2 forskellige kurser 

 

Festlig motion  
- og første danseaften er uforpligtende 

 

Hver tirsdag med start den 27. september 2016  kl. 19.00 og kl. 20.00 
Trepas Aktivitetshal, Vævervej 10, Viborg 

 

Husk skiftesko med såler, der ikke giver sorte streger 
- og ingen stiletter 

 
 

Lær dansene fra grunden i løbet af følgende 13 tirsdage: 
 

 
 

kl. 19.00 – 19.50 
 

Let øvede i moderne pardans / alm. brugsdans 
 

Kurset henvender sig til dansere, der har 2 eller flere år på 
begynderholdet eller har tilsvarende danseerfaring.  

Vi repeterer hurtigt variationer fra tidligere og bygger nye op i Jive, 

Quickstep, Engelskvals, Wienervals, Cha-cha-cha, Tango samt andre 

danse efter ønske. 
 

Deltagerantal min. 10 – max 30 par 

 
 

Kl. 20.00 – 20.50 
 

Begyndere i moderne pardans / alm. brugsdans 
 

Kurset indeholder grundtrin og lette variationer i Rockswing, Jive, 
Quickstep, Engelskvals og andre danse efter ønske. 

 

Deltagerantal min 10 – max 30 par 
 
 
 

Kursusgebyr: 455 kr. for alle 13 gange samt afslutninger 
 

 1 ½ kursusgebyr for at danse på begge hold. 

 
Beløbet bedes indbetalt senest 2. danseaften på konto: 

 

Ringkjøbing Landbobank: 7670 0002 078 009  
 

Forhåndstilmelding - se bagsiden 
 

September 2016: 
 

Oktober 2016: 
 

November 2016: 
 

 
Januar 2017: 
 
 

Ekstra tilbud: 
 

27.  september 
 

04.,11., 18., 25. oktober 
 

01., 08., 15., 22. november 

29. novemer juleafslutning begge hold kl. 19.00 
 

03., 10., 17., 24.  januar 
31. januar sæsonafslutning begge hold kl. 19.00 
   
GDV holder korte kurser i Vals -  Polka i 
september  2016 og Les Lancier i februar 2017. 
Pris pr. kursus 90 kr. pr. person. 
Se mere på GDV’s hjemmeside:  
www.gdv-viborg.dk 

 

 
Instruktør: 

 
Karen Bertelsen og Merete Hørup (musik CD)  

                                   
 
 
 
                                  Ret til ændringer forbeholdes 

 

 


