Linedance. hvad er det?
Linedance er for alle der kan tælle til 4 el. 8
Der findes mange klubber i Danmark og de
underviser alle sammen i danse, der kan
danses til country og western musik, samt til
alle melodier der har 4/4.dels takt.
Linedance stammer fra USA og er en dansestil, der danses på linie uden en partner. Alle
dansere laver de samme dansetrin synkron
og derved opnås en helhed i linedancen. Hvis
du spørger 10 forskellige mennesker får du
sikkert 10 meninger, om hvordan linedance
begyndte. I 1800 tallet, hvor indvandringen
fra Europa til Amerika gik mod vest, blev
den musik og dansekultur som folkene tog
med sig blandet med andre danseformer.
Derved opstod linedancen, som vi kender
den i dag.
Efter et 3/4 århundrede genopstod linedancen i 1978 med bla. John Travolta i filmen
Saturday Night Fever og igen i 1980 i filmen
Urban Cowboy, hvilket gav nyt liv til Country og Western musikken og linedancen. En
genopståen, med musik af Billy Ray Cyrus
med nummeret ”Achy Breaky Heart” som
den mest populære sang i 1993.

Westerbro-linedance.
Westerbro-Linedance er en forening af linedancere under DGI. Der danses på Oehlenschlægersgade Skole på Vesterbro.
Mandag—Torsdag kl. 18,00—21,30
Der danses til ægte amerikansk Country og
Westernmusik, samt non Country
engang om ugen. Fordelt mellem
nybegyndere, let øvede,
øvede, advanced, showholdet,
Hvad koster det så ???
Prisen er kr. 150,00 pr. mdr. pr. hold
+ kr. 150,00 for tilmelding pr. år
Vi glæder os til at møde dig.

Westerbro
linedance club
Anno 1/8 - 2oo1

Bank: Danske Bank
Reg. nr. 4865
Konto: nr. 4869156086
Der er undervisning fra
September til sidste uge i Maj

Westerbro-linedance
www.westerbro-linedance.dk
v/ Leon Reingard
& Anita Reingard

I dag danses der til alle former for musik,
lige fra Country til mere morderne toner
eks. Irsk riverdance og nyere musik. Linedance kan også danses til vals og non Country musik.

Tlf. 3331 3110 // 4041 8476
E-mail:
info@westerbro-linedance.dk
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Træningstider
Se på vor hjemmeside
Leon Reingard
Instruktør

Anita Reingard
Instruktør

www.westerbro-linedance.dk

Lær linedance.
Du er kun 4 trin, fra at lære linedance.
Du kan ikke tabe.
For du skal ikke spørge nogen
”vil du danse med mig”.
Du behøver ingen partner, for at danse linedance.
Alle har været nybegyndere. Også dem som
du syntes, er meget dygtige til at danse linedance.
Alt hvad du behøver, er at tænke positivt. Gå
så i gang med at danse linedance.
Du vil sikkert ramme ind i nogle af de andre
på gulvet. Smil og sig undskyld og forsæt så
med at danse. Nu lærte du sidemanden el.
kvinden at kende.
Det kan være rigtig sjovt, at lære nye mennesker at kende gennem musik og dans.
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Show / Workshop
Vi optræder med show / workshop
og offentlige arrangementer,
firmafester, samt private fester.
Ring eller e-mail til os og få et uforpligtende
tilbud til din/jeres fest.
Mobil 4041 8476/2143 0478
E-mail:
info@westerbro-linedance.dk

Bank: Danske Bank
reg. nr. 4865
konto: nr. 4869156086

Hvad behøver jeg for at
begynde på linedance.
Alt hvad der behøves, er sko/støvler
med lave hæle og glatte såler. Det behøver ikke at
være cowboystøvler og hat, hvis man ikke er til
det. Der er frit spil, blot du føler dig godt tilpas
med det fodtøj og den påklædning som du vælger.
Du skal huske, at det skal være sjovt at danse.
Linedance er for alle der kan lide at danse, uanset
alder, køn, tro, eller race. Vi er alle glade for at
være sammen og have det sjovt med musik og
dans.
Det er dig, der bestemmer hvor sjovt det skal være. Du er med til at gøre det til en glæde for dig og
andre, at danse sammen med dig i linedance.
Linedance er også en god måde at afstresse på.
For der er ikke plads eller tid til at tænke alt mulig
andet. Det er samtidig en god måde at få styrket
musklerne på.

når du skal lære de nye trin,
er det vigtig at du lytter til
takten i musikken.

Er det svært
At lære Linedance.
Nej ! Det er ikke svært. Du vil starte med
at lære nogle danse for begyndere, som er
nemme at lære. Husk på, at vi kan alle lave
fejl, ja, selv de meget dygtige laver andre
variationer, end dem som står skrevet i beskrivelsen af dansen. Som man altid siger,
det er ikke en fejl, men en ny variation af
dansen. Ok, har vi stadig din opmærksomhed? Er du stadig mentalt og positivt indstillet på at danse linedance? Så byder vi dig
hjertelig velkommen til en livsstil, hvor det
gælder om at have det sjovt og rart med andre. For smil, latter og samvær er den bedste måde at afstresse fra en travl hverdag.
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det er helt vildt sjovt!!!
Vores instruktører er uddannet efter regler
fra NTA: National Teachers Association.
Denne skole blev stiftet 1986 af danselærere
i USA, til gavn for Country og Western
dance og linedance. Det er en meget social
danse form, hvor alle kan deltage, uanset
alder eller køn.

