Med hat og støvler?
Ja - og med meget andet ….

Showhold 18/19
I sæson 18/19 træner showholdet på følgende
onsdage (primært ulige uger, dog med enkelte
undtagelser):
Uge 40—3. oktober

Grundtanken er jo, at vi skal lave
shows - så der bliver forskelligt
udstyr, alt efter hvilken musik/
dans vi optræder til/med.

Uge 43—24. oktober
Uge 46—14. november
Uge 47—21. november

Opvisning,
Show og
Sjov hos

Uge 49—5. december
Uge 51—19. december
Uge 3—16. januar

Man skal derfor også være indstillet

Uge 5—30. januar

på, at bære kostume - et showhold er

Uge 8—20. februar

ens klædt når der optrædes - også

Uge 9—27. februar

selvom man ikke synes om farven,

Uge 11—13. marts

faconen eller noget andet omkring de

Uge 13—27. marts

valgte kostumer, som i øvrigt financieres af klubben.

Uge 15—10. april
Uge 17—24. april

Vi afklarer sammen, hvad der
kræves af udstyr til de enkelte
shows.

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

www.getitonliners.com

Vil du med i byen ?
Intro og holdstart

Melder man sig til showholdet skal man være indstillet på, at målet med holdet er, at vi kan bookes til op-

Showholdet er for alle
Du kan danse på showholdet, selvom du kun

visninger, underholdning etc. - dvs., at man skal være
parat til at tage ”med i byen” - hvis man allerede ved,
Vi starter med en intro aften - onsdag d. 26. septem-

at man næsten aldrig har tid i weekenden f.eks. er det

ber - kl. 19.00 - på Græse Gl. Skole

måske ikke en god idé, at være med ……

Skolevej 21, 3600 Frederikssund.

har danset linedance i kort tid.
Vi skal være minimum 8 - og helst 12 dansere, når vi

Da vi vælger få danse ad gangen og træner

Holdet kører hver anden uge - primært i ulige uger,

laver shows - så prik til ham/hende der danser ved

dem MEGET grundigt, har alle mulighed for at

dog med enkelte undtagelser pga. optagede lokaler,

siden af dig - og spørg om de ikke skal med.

få dansene lært - også selvom man ikke ellers

ferier etc.

er en øvet danser.

Vi danser kl. 18.00-19.45 - afbrudt af en lille kaffe/
drikkepause omkring kl. 18.45.

Dog skal man være forberedt på, at man først

Instruktør
Holdet ledes af Jeanette Johnsen, tlf. 28896806, mail:

deltager i eventuelle events / opvisninger, når

Da vi kun danser hver anden uge er det meget vig-

Jeanettej@getitonliners.com

man kan dansene tilfredsstillende.

tigt, at man kan deltage i undervisningen næsten

Du er velkommen til at tage kontakt, hvis du har

hver eneste gang.

spørgsmål omkring showholdet.

Vi kommer til at danse til meget forskellig mu-

Da meget af træningen bliver opstillingsbaseret er
man afhængig af sine ”partnere” på gulvet - hvem

sik - og hvis man melder sig til showholdet er

står man ved siden af, bagved, foran - og hvis

man med - lige meget om man synes om mu-

”partneren” er væk bliver der hul i rækken og det

sikken eller ej - der skal være plads til det

bliver sværere at få tingene til at passe, når man skal

hele.

forholde sig til nye makkere.
Heimdalsvej 63, st.
3600 Frederikssund
Telefon: 22 37 13 22

E-mail: info@getitonliners.com

