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Dance Awards 2020
25. Januar 2020 er det igjen
klart for Dance Awards –
forbundets festaften hvor vi
skal hedre våre helter som
har gjort en ekstraordinær
innsats i 2019.

Les mer her

"DISCO"
I kveld er det kinopremiere på filmen "Disco" hvor en av våre
dansegrener, nettopp disco, er representert.
Hovedrollen spilles av Josefine Frida Pettersen, og vi har fått en
uttalelse fra henne rundt innspillingen av denne filmen.
"Jeg fikk komme på prøvefilming for rollen som Mirjam i DISCO
fordi en felles bekjent av meg og regissør Jorunn Myklebust
Syversen visste at jeg dansa disco når jeg var ung og han tipsa
Jorunn om det.
Jeg dansa freestyle disco når jeg var ung, men i filmen danser
Mirjam disco freestyle som går dobbelt så fort og er mer
akrobatisk. Og dansen har utvikla seg masse siden jeg dansa,
så jeg måtte trene masse for å komme opp på nivået Mirjam er
på i filmen. Heldigvis fikk jeg trene med Øyvind Gulli fra jeg fikk
rollen, og han spiller også treneren min i filmen"
Vi gleder oss til å se filmen på Kino, og ønsker å gratulere
Jorunn Myklebust Syversen med fantastiske anmeldelser!

Se trailer og informasjon her

World Cup i Boogie
Woogie i Norge!

Rekordantall på
trenerkurs!

26.oktober arrangerer
Stjørdal Swingklubb World
Cup i Boogie Woogie og NM
i Swing-grener.

Norges Danseforbund tilbyr
trenerkurs for unge lovende
trenertalenter. I helgen ble
det avholdt trener 1,
delkurs 1 på Ullevål med
hele 33 deltakere!

En fartsfylt helg med over
100 dansepar i
verdenstoppen møtes i
Stjørdal for å kjempe om
titler og rankingpoeng.

Les mer her

Lurer du på noe om våre
kurs og utdanninger se mer
under.

Kurs/Utdanning

Nyhetsbrev
Fra og med oktober vil
nyhetsbrevene fra Norges
Danseforbund sendes
direkte til våre medlemmer
ikke kun til klubb.
Nyhetsbrevet blir sendt
jevnlig og vil inneholde
aktuelle nyheter og
relevant informasjon for
deg.

Hva skjer i oktober/november?

Kurs og Utdanning

Konkurranser

6. okt - Nasjonal dommer utdanning
fellesdel
12-13. okt - Trener 2 delkurs 1
12-13. okt - Aktivitetslederkurs barnedans
26-27. okt - Trener 1 delkurs 2 (FDJ/IDO)
1-3. nov - Trener 1 del 2+3 (Sportsdans)
8-10. nov - Trener 1 del 2+3 (Sportsdrill)
9-10. nov - Trener 1 del 2+3 (FDJ/IDO)
15-17. nov - Trener 1 del 2+3 (Linedance)
30nov-1des. - Trener 2 Del 2 (Felles)

12. okt - VM standard U/21, Bilbao/Spania
12. okt - Freestyle/Slowdance FDJ9,
Sørumsand
14. okt - EM standard Youth,
Chisinau/Moldova
15-19. okt - VM Hiphop, Break & Battle,
Bremerhaven/Tyskland
19. okt - VM 10dans youth, Kiev/Ukraina
19. okt - Norgesserie 4, Trondheim
18-20. okt - EM Showdance,
St.Petersburg/Russland
24-27. okt - EM Disco, Montecatini/Italia
26. okt - VM Latin Junior II, Ankara/Tyrkia
26.okt - NM i swing, Stjørdal
27. okt - Østlandsserie 5, Drammen

Se alle våre kurstilbud her
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