Tango and Fox: Med Giorgio Regnoli och Tobias Wallin
Dansa med Känsla, endast för vana dansare

5-6 September

Nu arrangerar vi en helg där både vana dansare av tango och foxtrot ges möjlighet att träffas,
dansa och lära varannan dans Smooth Fox under ledning av den professionella tangodansaren Giorgio R
dansproffest Tobias Wallin med Smooth fox, som har varit med i lets dans i många år

Man kan välja att boka sig bara med Tobias hela helgen eller bara Tango hela helgen eller en dag Fox oc
så det finns 3 olika boknings alternativ.
Bokning 1: Tobias Wallin Bara fox
Du dansar Fox på fortsättning eller högre nivå. Du är van foxdansare och har dansat eller studerat fox reg
Kommer att lära ut olika fox turer

Bokning 2: Giorgio Rignoli Bara Tango
Du dansar tango på fortsättning eller högre nivå. Du är van tangodansare och har dansat eller studerat ta
Kommer att lära ut olika Tangoturer
Bokning 3: Du väljer att vara med på Tangon en dag och foxen en dag.

Kursen fylls på med jämnt antal förare/följare. Singelanmälda paras ihop i turordning. Under kursen sker t
Under rådande omständigheter dansar vi med vår partner , dom som vill får byta partner, Vi har 2 danshallar så vi

Det kan förekomma samkönade dansare.
Plats: Danshallen Karlskoga
Tid: 2020 September 5-6
Pris: 995 kr/person
Anmälan: http://www.danshallenkarlskoga.se/
Boende: http://danshallenkarlskoga.se/boende/

Tel :0703-25 24 93

Under lördagskvällens socialdans dansar vi Tango och Fox 2 olika dansgolv .
Alla är välkomna på socialdansen även om man inte är med på kurserna.
kostar 50:- för alla, bokning för socialdansen till karin@b-stedt.se
tar max 25 par / dansgolv om inga förändringar sker med regler från regeringen

Lördag

Preliminärt schema

Schema för dagen:
LÖRDAG
09:30-10:00 Registrering
10.00-11.15 Fox / Tango
11.15-11.30 Kaffepaus
11.30-12.30 Fox / Tango
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.45 Fox / Tango
14.45-15.00 Kaffepaus

Schema för dagen:
Söndag
09:30-10:00 Registrering
10.00-11.15 Fox / Tango
11.15-11.30 Kaffepaus
11.30-12.30 Fox / Tango
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.45 Fox / Tango

15.00-15.30 Fox/ Tango
14:45-15:00 Sammanställing
15.30-16.00 S Fox / Tango(sammanställning)
Special koster får ordna sin egen mat !

Det finns mikro.

BETALNING
Övirga bestämmelser för kurser !
*Avanmälan: 2 veckor efter att betalningen är gjord ok att ångra sig.
Sedan är anmälan bindande och kräver läkarintyg för att få pengarna tillbaka,
eller man ordnar själv en ersättare.
*Om man vill avsluta men betalt och påbörjad kurs får man inga pengar tillbaka
*Om betalning inte är gjord senast 2020-08-20 gäller inte bokningen längre.
Sista betalningsdag 2020-08-20
Bank giro: 605-4670 Skriv Namn + Vilken kurs + eventuellt mat.
SWISH: 1235763701
Betalningsmottagare : Drakens hyresfastigheter AB
Från Utlandet:
IBAN:SE586000 0000 0007286 32748
BIC: HANDSESS

Mer om Giorgio:
https://www.facebook.com/giorgio.regnoli
https://www.youtube.com/watch?v=Y2OdyJ0tIZk

http://www.tangokurser.net/

https://www.youtube.c

Mer om Tobias
http://www.eventmarket.se/tobiaswallin

http://www.mynewsdesk.com/se/contact_people/239
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