
Inspirationsdag med Niels Poulsen 

For øvede og meget øvede dansere  

Søndag, den 30. april 2017 11:00 – 16:00 

Masser af dans og HOTTE workshops, - vi skal bare gi´ den gazzz!   

 Sæt X i DIN 2017 kalender allerede NU og kom til en SUPER SJOV Inspiration- og 

dansedag med Niels Poulsen. 

Niels kommer til Come and Dance i Brøndby Strand og giver workshops på de mest 

HOTTE danse, som er oppe i tiden.  

Ind imellem workshops vil der blive mulighed masser af ønskedans. 

BEMÆRK..!  Arrangementet afholdes i FÆLLESSALEN (ikke Teatersalen) på 

Langbjerg, Tybjergparken 2, 2660 Brøndby Strand tæt på S-tog, busser og 

motorvej, - og med masser af gratis P-pladser lige uden for døren. 

Prisen for denne FANTASTISKE dag er kr. 150,-. Du bedes selv medbringe AL forplejning, men 

der bliver dog mulighed for, at købe kildevand til en meget rimelig pris.  

Der er begrænset pladser, så det er FØRST-TIL- MØLLE der gælder så SKYND DIG  

Tilmelding og danseønsker (max. 10 danseønsker pr. person) sker ved, at sende en mail til Vibeke 

violetvinter@hotmail.dk inden den 9. april 2017. De mest ønskede danse vil danne grundlag for 

dagens danseliste   Danselisten bliver offentliggjort på vores hjemmeside og på Facebook senest 

1 uge før eventet. 

Billetter kan meget let købes i vores webshop på hjemmesiden.  Du kan også vælge at 

overføre til Nordea Vallensbæk, Reg. 1420 Konto 6280782813, - eller Mobile Pay 30 96 45 72 – 

husk at skrive dit navn + klubnavn + send en mail til Vibeke.   Den endelige tilmelding sker 

først, når pengene er registreret. 

Sæt også X i kalenderen fredag, den 12. maj 2017 (St. Bededag), søndag, den 3. september og 

lørdag, den 14. oktober 2017 - for der har vi også INSPIRATIONDAGE med Niels  

 

KOM FRISK!  

Vi kan næsten ikke vente  

www.comeanddance.dk  

Altid sjov, masser af dans og højt humør. 

mailto:violetvinter@hotmail.dk
http://www.comeanddance.dk/

