
Definitioner 

 

Hygge-holdet 

Holdet er for dansere, som er meget glade for at danse linedance, men som ikke ønsker at få alt for 

mange nye og store danse. Der danses i et moderat tempo. Holdet henvender sig til dansere, som 

måske har danset i længere tid, og som ikke længere ønsker at bruge ”al fritiden” på linedance. 

Musikmæssigt vil repertoiret være meget bredt. 

Beginner 

Det er holdet for nye linedansere. Du vil lære nogle rigtig gode begynderdanse i alle forskellige 

dansegenrer. Vi repeterer meget, og vi danser til meget forskelligt musik, faktisk til meget af den 

musik, som du i forvejen hører i radioen. 

Improver 1 

En danser på dette hold skal have lyst til jævnligt at lære nye danse – typisk 2 – 3 danse om 

måneden. Niveauet ligger fra improver til easy intermediate. Vi forventer et stabilt fremmøde og 

engagement i undervisningen forventes 

Improver 2 

Du vil stifte bekendtskab med danse i forskelligt tem po og motions, og med trin, som ¼, ½ 

drejninger, syncopated steps samt sweeps og spins o.l. Der danses til et bredt musikrepertoire, og 

dus skal have lyst til at lære 2 – 3 nye danse hver måned. Udlærte danse vil næsten altid blive 

gennemgået på en enkelt væg, så det sikrer, at alle kan være med. Vi forventer et stabilt fremmøde 

og engagement i undervisningen forventes 

Intermediate 

Holdet er for dansere, som har opnået forholdsvis store færdigheder, og har nu styr på alle basic 

steps, ¼. ½ og ¾ drejninger samt de mest almindelige syncopated steps. Der danses i et godt ogh 

forholdsvis frisk tempo, og du må forvente at få en ny dans hver anden gang. Niveauet vil typisk 

være intermediate/high intermediate. Desuden skal du være indstillet på, at dansene ikke 

gennemgåes hver gang de danses, når de først er udlært. Det vil i visse situationer være behov for 

hjemmearbejde. Vi forventer et stabilt fremmøde og engagement i undervisningen forventes 

 

 


