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Dag Tid Plats och start:  Stil Nivå Ledare Pris Antal Beskrivning 

Måndag 17.15-
18.45 

Rosvalla, Lilla Danssalen 
 
Start 22 augusti 

Dancehall Nybörjare 
vuxna och 
från 12 år 

Johan 
Bergvall 

1400 kr 14 ggr Dancehall – från Jamaicas gator, 
till världens största musikvideos, 
till Nyköping. Du lär dig de 
senaste dancehallstegen, 
grunder, koreografier och 
kulturen. 

Måndag 19.00-
20.30 

Rosvalla, Lilla Danssalen 
 
Start 22 augusti 

Dancehall Fortsättning 
vuxna och 
från 12 år 

Johan 
Bergvall 

1400 kr 14 ggr Vi fortsätter med utveckling av 
dansen och stilen. Du bör ha 
dansat tidigare. 
 

Onsdag 
 
 

18.30-
19.30 

Rosvalla, Danshallen 
 
Start 24 augusti 
 
 

Feminine Vibe 
Fortsättning 

Du bör ha 
dansat 
tidigare.  
Från 14 år  
 
 
 
 

Amanda 
Lindholm 

950 kr 14 ggr Feminine vibe är en dansstil där 
man lyfter fram kvinnliga 
kroppsuttryck och där attityd 
och dynamik är viktiga 
komponenter. Stilen är influerad 
av både hiphop och jazz men ger 
stort utrymme till egen tolkning. 
Vi fortsätter utveckling av 
dansen och stilen. Du bör ha 
dansat tidigare. Högt tempo. 

Onsdag 19.30-
20.30 

Rosvalla, Danshallen 
 
Start 24 augusti 

Feminine Vibe 
Avancerad  

Du bör ha 
dansat 
tidigare. 
Högt tempo. 
Från 15 år 
 

Amanda 
Lindholm 

950 kr 14 ggr Feminine vibe är en dansstil där 
man lyfter fram kvinnliga 
kroppsuttryck och där attityd 
och dynamik är viktiga 
komponenter. Stilen är influerad 
av både hiphop och jazz men ger 
stort utrymme till egen tolkning. 
Du bör ha dansat tidigare.  
Högt tempo. 
 



Torsdag 16.30-
17.30 

Rosvalla, Danshallen 
 
Start 1 september 

Popping Basic 10-16 år 
Nybörjare 

Huyen 
Nguyen 

950 kr 14 ggr Fokus är på den grundläggande 
tekniken inom popping som hits, 
waves, grooves, muskelisolering, 
robotinspirerande rörelser, m.m. 
Målet är att lära känna popping, 
som en dansstil men också som 
historisk och kulturell kontext; 
samt att utforska sina egna 
individuella förmågor vid 
kroppskontroll. 

Torsdag  17.45-
19.15 

Rosvalla, Danshallen 
 
Start 1 september 

Popping Basic Från 16 år 
Nybörjare 

Huyen 
Nguyen 

1400 kr 14 ggr Fokus är på den grundläggande 
tekniken inom popping som hits, 
waves, grooves, muskelisolering, 
robotinspirerande rörelser, m.m. 
Målet är att lära känna popping, 
som en dansstil men också som 
historisk och kulturell kontext; 
samt att utforska sina egna 
individuella förmågor vid 
kroppskontroll. 

Torsdag 19.15-
20.45 

Rosvalla, Danshallen 
 
Start 1 september 

Dance 
Movements for 
Strength & 
Flexibility 

Från 20 år 
Öppen nivå 
för dig som 
är nybörjare 
eller dansat 
lite grann. 
 

Huyen 
Nguyen 

1400 kr 14 ggr Fokus att kunna skapa en fri 
plats att komma in i sig själv och 
sin kropp med olika typer av 
dansrörelseövningar, att kunna 
utforska sitt individuella sätt att 
röra sig och utveckla sina 
rörelseförmågor till musik. Målet 
är att kunna utveckla sin 
kroppskondition, styrka och 
flexibilitet. Det handlar inte om 
hur ”bra man ser ut för världen” 
utan hur bra det känns just här 
och nu.  



Söndag 15.00-
16.00 

Rosvalla, Danshallen  
 
Start 28 augusti 

Streetdance 7-11 år  
Öppen nivå 
för dig som 
är nybörjare 
eller dansat 
lite grann. 

Elsa 
Andersson 

850 kr 12 ggr Streetdance är ett 
samlingsnamn för alla danser 
som uppstått på gator och 
klubbar. Varje ledare är unik och 
ger sin stil och koreografi. 

Söndag 
 
 

16.00-
17.00 

Rosvalla, Danshallen  
 
Start 28 augusti 

Streetdance 12-15 år 
Fortsättning 

Elsa 
Andersson 

850 kr 12 ggr Streetdance är ett 
samlingsnamn för alla danser 
som uppstått på gator och 
klubbar. Varje ledare är unik och 
ger sin stil och koreografi. Du 
bör ha dansat tidigare.  

Söndag 17.15-
18.15 

Rosvalla, Danshallen 
 
Start 28 augusti 

Feminin Hiphop Från 15 år 
Öppen nivå 
för dig som 
är nybörjare 
eller dansat 
lite grann. 

Elsa 
Andersson 

850 kr 12 ggr Feminin hiphop kommer vara en 
blandning mellan Feminine vibe 
och hiphop. Syftet med dansen 
är att på ett roligt och 
utvecklande sätt, blanda de olika 
stilarna.  

Söndag  16.00-
17.30 

Rosvalla, Lilla Danssalen 
 
Start 4 september 

Dancehall 
Barngrupp 

6-11 år 
Öppen nivå, 
för dig som 
är nybörjare 
eller dansat 
lite grann.  

Johan 
Bergvall 

1400 kr 14 ggr Dancehall – från Jamaicas gator, 
till världens största musikvideos, 
till Nyköping. Du lär dig de 
senaste dancehallstegen, 
grunder, koreografier och 
kulturen. 

Med reservation för ändringar.   

Dansen kan ibland få uppehåll p g a helgdagar, sjukdom och de grupper som berörs kontaktas löpande med information. Önskar du 
delbetalning eller behöver justera något med din faktura – kontakta ulrika.hagen@nbv.se så hjälper vi dig. Vi är inte Funky kids eller Blizz.  
Vi varvar dans med moment och övningar. Alla är nybörjare vid varje terminsstart då det kan komma moment i dansen som man inte har 
erfarenhet från tidigare. Varje ledare skräddarsyr varje grupps terminsplan utifrån gruppens behov. Vi vet inte i nuläget om vi kommer att 
ha någon större avslutning i slutet på terminen och ber att få återkomma i frågan. 

Vår ambition är att hjälpa er som kund att hitta rätt nivå och rätt grupp. Tvekar du på din nivå, kontakta oss för en plan så hjälper vi dig: 
NBV, 0155-21 10 40 eller via mejl: ulrika.hagen@nbv.se  Anmälan sker enklast genom att använda QR-kod, som leder till en informationssida 
samt formulär. Skriv under övrigt vilken dansgrupp din anmälan avser.  Det går också att kontakta via mejl till samordnare Ulrika Hagen.   


