

Funny Squares
C1 Indlæring (kursus nr. 19-003)
I alt 8 gange fra d. 28. maj til d. 20. august 2019
Hvad indeholder kurset?
Kurset vil gennemgå ca. 35 af de calls og concepts, der udgør det første program i Challenge
serien, C1 – i henhold de til enhver tid gældende Callerlab definitioner.
I forbindelse med indlæring af C1 programmet vil alle underliggende calls, (startende med
”Circle Left / Circle Right”!!!), være en integreret del af undervisningen, og alle calls vil blive
benyttet i mange varianter.
Hver seance er planlagt til at vare 3 timer (med indlagte pauser) … i et tempo, der findes
passende for alle.
Hvem kan deltage?
Dansere, der ønsker undervisning/træning i C1 programmet og som har et solidt kendskab til
programmerne Basic, Mainstream, Plus, A1 og A2.
Da der vil være tale om løbende indlæring af nye calls, vil det være betydningsfuldt – så vidt
muligt – at deltage i hele kurset uden fravær.

Hvornår og hvordan kan man tilmelde sig?
Tilmelding til hele kurset senest tirsdag d. 21. maj 2019
Tilmelding til Tommy på 2611 0455 eller på formand@funnysquares.dk
OBS! Kurset gennemføres ved minimum 10 tilmeldte deltagere!
Hvor og hvornår foregår det?
På ”Dalgården”, Thujavej 19, 4683 Rønnede
d. 28.05 – 04.06 – 19.06 – 26.06 – 23.07 – 31.07 – 13.08 – 20.08
alle dage kl. 18:00 – 21:00
Hvem underviser?
Tommy P. Larsen (tlf./sms 2611 0455 ved evt. afbud)
Hvad koster det?
600 kr. for hele kurset
OBS! Forudsætter medlemskab i Funny Squares (50 kr. pr. halvår)

Hvordan betales?
1. kursusdag kontant - eller via MobilePay til 2611 0454 (Funny’s kasserer, Gerda)
- eller senest 3 dage før kursusstart via bank til Funny’s bankkonto: Nordea – Reg.nr. 2426 – Kontonr. 6886-195-387

-----

Medbring selv kaffe og/eller andet til at nyde i den ”store” pause.
Maj 2019

Info: Tommy – 2611 0455 / formand@funnysquares.dk

