
 

 

 

Trinkursus lettere trin i 2017-2018 

Den ny dansesæson er netop ”skudt i gang” og der kan være brug for at få gennemgået 

dansetrinene grundigt. 

Det vil der være mulighed for: 

Søndag den 19. november 2017 

samt 

Søndag den 21. januar 2018 

  

Spillemand & instruktør: Claus Lisberg & Dorte Møller Jørgensen 

Ved det første kursus vil vi starte med den lette genre af trin – eks. gang – chasse – polka 

– hoptrin m.m. samt forskellige fatninger og figurer 

Ved det andet kursus vil vi ”fylde på” og der vil komme flere trin og danse til. 

Kurserne bliver bygget op så vi øver trin og danser nogle danse med disse – og ligeledes 

danser danse med forskellige trin og figurer 

Kurserne er for ALLE – det betyder. er du helt ny/nyere danser, vil disse kurser være 

perfekte at deltage i – er du lidt øvet danser, vil det være godt at gå i dybden med trinene 

– mere øvede dansere og er også velkomme (Trinkurser kan aldrig skade – kun gavne en 

enkelte danser). 

Vi håber mange vil møde op disse to søndage 

 Sted: Carl Nielsen skolen Lumbyvej 64, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev 

                                 Tid:   Kl. 13.00 – 17.00 

Du kan vælge at tilmelde dig ét kursus eller begge kurser. Hvis du tilmelder dig 

begge kurser, får du en rabat på 50 kr. 

Pris: For medlemmer af Folkedans Fyn: 100 kr. pr. person pr. kursus 

        For ikke medlemmer: 150 kr. pr. person pr. kursus 



 

 

Tilmelder du dig begge kurser koster det for medlemmer i alt: 150 kr. og for ikke 

medlemmer i alt: 250 kr. 

 Tilmelding: 

Kursus den 19/11 2017: senest den 9/11 2017 – kursusnr: 5-2017  

Kursus den 21/1 2018: senest den 11/1 2018 - kursusnr: 1-2018 

Tilmelding til: Jytte Brændgaard, tlf. 21 68 98 09, e-mail: jyka@live.dk 

Ved tilmelding indbetales samtidig kursusgebyret på konto: 3217 4363805272. Angiv 

navn, forening og kursus nr. 

 

Husk kaffe kurven og skiftesko 

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen 

 

Mange hilsener og på gensyn Claus, Dorte og Folkedans Fyn 

 

 

 


