Tycker du att träning i stor grupp inte alltid känns anpassad till dina behov?
Varför inte snabba på din utveckling som dansare genom att ta privatlektioner
med erfarna dansinstruktörer?
Att ta privatlektioner med pedagogiska dansinstruktörer
är bra för dig som vill få de bästa förutsättningarna att
utvecklas som dansare. Särskilt fördelaktigt är det om du
redan kan grunderna i dansen och snabbt vill bli bättre på
specifika moment.
Oavsett vilken nivå och danserfarenhet du har, så ger
privatlektioner många fördelar. Lektionerna är individuellt
anpassade utifrån dina önskemål och din nivå. Du lär dig
precis det du vill och du lär dig i din egen takt. Ensam
eller tillsammans med en partner. Det är både effektivt
och prisvärt att ta privatlektioner eftersom all lektionstid
ägnas åt din utveckling. Dessutom är det möjligt att
förlägga dansen till tider som passar dig!
Hur går det till?
•
•

•
•

•

Vi bokar in en tid som passar dig. Du kan ta lektionen ensam eller tillsammans
med en partner. Varje lektion är 50 minuter lång.
Du/Ni bestämmer över hur lektionen ska utformas. När ni bokar så beskriver
du/ni vilka eventuella specifika önskemål som finns och utifrån önskemålen
utformas ett lektionsinnehåll.
Vi går vi igenom varje moment tillsammans, steg för steg, och tränar på dessa
under lektionen.
Vi filmar valda delar som du sedan kan studera hemma i lugn och ro.
Materialet får du med dig på din mobiltelefon eller på ett usb-minne. Vi sparar
ingen kopia.
Ni är givetvis välkomna att boka en uppföljning efter den första lektionen.

Vi har tillgång till lokaler med dansgolv i Örebro och Karlskoga. Vi kan också komma
till er lokal. Kontakta oss för bokning, priser och om du vill ha mer information.
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