Med hat og støvler?
Mange forbinder nok linedance
med cowboystøvler, cowboyhat
og country-musik. Det er det sådan set også stadig, men linedance har også udviklet sig, så nu
danser vi også til mange andre
musikgenrer. Havde du mon forestillet dig, at linedance også kunne være på valsetakter? Både til
hverdagstræningen og til dansearrangementerne rundt om i klubberne, er der mange, som danser i
helt almindeligt tøj og et par
sportssko.

Begynderhold januar ’19
I januar 2019 starter Get It On Liners to nye begynderhold i henholdsvis Slangerup og Skibby:
Slangerup
Mandage 18.00-19.45: Byvangskolen
Skibby
Mandage 18:00-19.45: Skibby Fritidscenter

Gå til
linedance i
Frederikssund
hos

Vores øvrige hold (opstartet i august) danser her:
Tirsdag
Begynder 18:00-19:45: Byvangskolen
Begynder 17:45-19:30: Jægerspris Hallen
Begynder+ 20:00-21:45: Byvangskolen
Onsdag
Showhold 18:00-19:45: Græse Gl. Skole
Torsdag
Letøvet+ 18:00-19:45: Græse Gl. Skole

Hos Get It On Liners må du kom-

Begynder+ 20:00-21:45: Græse Gl. Skole

me lige som du vil. Vi danser til al

Har du lyst til at danse på et af disse hold, så

slags musik og vi glæder os til at

tag endelig kontakt til os!

danse med dig!

Heimdalsvej 63, st.
3600 Frederikssund
Telefon: 22 37 13 22
E-mail: info@getitonliners.com
Find os på Facebook

www.getitonliners.com

Nye begynderhold i januar
I januar 2019 starter vi to nye begynderhold op, så
du kan danse i både Slangerup og Skibby. Prisen for
en hel sæson er 750 kr.

Linedance er for alle

Masser af dansearrangementer
Get It On Liners er en meget aktiv klub og vi elsker
arrangementer! Både at holde dem selv og at tage ud
og besøge andre klubbers arrangementer. Når vi
mødes til arrangementer er det en fantastisk mulighed for at møde linedancere fra andre klubber og få
spændende inspiration til nye danse. I år 2018 har Get
It On Liners blandt andet holdt en stor årsfest med en
international linedanceinstruktør, samt mange mindre

Linedance danses uden partner og giver god

arrangementer, såsom ’Begynderaften’, ’Morgenkaffe

motion . Hos Get It On Liners er danseglæden

med grundtrin’ og ’Linedance på Havnen’.

i højsædet og vi har plads til alle. Vi danser på
alle niveauer og til al slags musik, herunder
både country og mere moderne musik. Vi er
en klub, hvor latter, snak og samvær på tværs
af niveauer og alder er en stor del af kulturen.

Vores skønne instruktører, Christine og Edvard,
som du kan møde på de nye begynderhold

Vi danser i hele kommunen og har dansehold flere steder i Frederikssund Kommune.

Hvis du kunne tænke dig at prøve linedance, så hold
øje med vores facebookside ”Get It On Liners”, og
mød op til en af vores introaftener:
7. januar kl. 19.00 i Skibby Fritidscenter i Skibby
7. januar kl. 19.00 på Byvangskolen i Slangerup

Stemningsbillede fra et af vores egne arrangementer

Du er også altid velkommen til at ringe eller sende os
en e-mail, hvis du er interesseret i at høre mere om at
gå til linedance.

Heimdalsvej 63, st.
3600 Frederikssund
Kom og vær med!

Telefon: 22 37 13 22
E-mail: info@getitonliners.com

