
DUSTY BOOTS LINEDANCE – FOR SJOV! 

De første 2 gange 

 er gratis 

Opstart i uge 33 

KOM OG VÆR MED!! 
DUSTY BOOTS – Linedance i Støvring  HOLD. 

tilbyder linedance på alle niveauer.  Easy mandag  19.00 – 20.00 

Vi danser til både country og til de   Begynder onsdag 18.00 – 19.00 

ørehængere, du hører i radioen.                         Fortsætter onsdag 19.10 – 20.10 

    Fortsætter+ onsdag 20.20 – 21.30 

Linedance kræver ingen partner og ikke noget 

specielt udstyr.             HVOR DANSER VI: 

Linedance er for alle uanset alder.   Mandag danses i Multisalen, Kr. Østergårdsvej 

Hos Dusty Boots danser vi for sjov og vi lægger  Støvring 

meget vægt på det sociale samvær.  Onsdag danses i Festsalen, Bavnebakkeskolen      

                                                                                                Bavnebakken 105, Støvring.  

      

   VI HYGGER OS!      

HVILKET HOLD SKAL JEG VÆLGE??? 

Begynder: Holdet henvender sig til dig, der er ny danser. Her vil du lære basistrin og lette danse. Du kan ved 

sæsonens afslutning danse med til klubbens egne arrangementer. 

Easy: Holdet henvender sig til dansere, der har haft mindst 1 års erfaring på begynderholdet, og til dem der 

ønsker at genopfriske basistrin og teknikker. På holdet lærer du endnu flere basistrin, samt flere 

kombinationer af basistrin. Dette hold er en naturlig fortsættelse af begynderholdet. 

Fortsætter: Holdet henvender sig til dansere, der kan alle basistrin og som ønsker mere udfordring end der 

er på begynder og easy holdet. På dette hold lærer du danse med flere drejninger og lidt sværere 

kombinationer af basistrin. 

Fortsætter+: Holdet er for dig, der har flere års danseerfaring og søger mere udfordring i dansen. Holdet 

arbejder med danse af højere sværhedsgrad og med flere drejninger. 

Oldies: Et hold, hvor vi genopfrisker nogle af de gode gamle klassikere. Niveauet spænder fra begynder til 

intermediate, og dansene vi arbejder med er min. 4 år gamle. Holdet er for alle, som har danset min 2 år. 
 

 

Er du blevet nysgerrig/interesseret så tjek vores hjemmeside – 

www.dustyboots.dk – for yderligere information. 

Eller kontakt instruktør Charlotte Larsen, tlf.nr. 2252 1451,  

                       formand Sitta Jørgensen, tlf.nr. 2343 6560. 

Du kan også sende en e-mail til dustyboots.linedance@gmail.com 
         
 

http://www.dustyboots.dk/

