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Man kan godt blive lidt genert, når man skal gøre noget frækt, mens man bliver fotograferet.
Skælskør  16. april 2013
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Dans er god motion på den sjove måde
Skælskør. Omkring 200 dansere i alle aldre vil lørdag den 20. april give den fuld gas,
når DanseHuset holder forårsbal i Slagelse hallen. Men her slutter sæsonen ikke.
Umiddelbart efter starter der sommerdans, hvor nye er velkomne til at springe med og
få en smagsprøve på danselivet
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Fritid: De første jeg møder for enden af trappen til
Postgårdens førstesal er en flok mødre i snak. De er sendt
udenfor døren, og der er endda sat gardiner op, så de
dansende bag døren kan koncentrere sig om det de er
kommet for  MGP og Ramasjang mini dans for
aldersgruppen 3 til 6 år.
Jeg sniger mig ind af døren og til tonerne af friske numre
som "Cirkusdirektørens Mambo", "Bomtikkebom" og
naturligvis "Gangnam style" kan jeg ikke andet end få et
stort smil på ved synet af den flok spilopper, der hopper og
danser under Miriam Sørensens kyndige vejledning.
Jeg er på besøg hos DanseHuset, efterfølgeren til
Susanne Venøs danseskole i både Slagelse og Skælskør.
Den første sæson med ny danselærerinde ved taktstokken
er ved at rinde ud. Lørdag den 20. april vil samtlige hold,
godt 200 dansere i alle aldre, optræde ved et stort
forårsbal i Slagelse hallen.

Vær den første af vennerne, der synes godt
om dette

Nyheder fra Slagelse Kommune
Korsør Sygehus er klar til modtagelse
Trafikpenge skal halvere personuheld
Ny vold dæmper støj i Amerikakvarteret
Vandbæreren i Korsør renoveres
Workshop: Campus Slagelse skal i bevægelse
Slagelse Talent og Elite klar til atleter

http://www.vdonline.dk/Skaelskoer/Dans-er-god-motion-paa-den-sjove-maade-/artikel/633

1/3

28/2/2016

Dans er god motion på den sjove måde - VD Online - Forside - Skælskør

Her slutter det dog ikke helt for DanseHuset tilbyder nemlig sommerdans, hvor eksisterende
medlemmer og nytilkomne kan få en smagsprøve på forskellige danse fra MGP til disco, step,
jazz, standard og streetstyle kun for drenge fra start maj og frem til sommerferien.
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Vilde med mgp og ballettrin
De føromtalte spilopper fra børneholdet i Skælskør glæder sig til forårsballet. Ikke mindst fordi
Miriam lover dem en overraskelse. Generelt bliver forårsballet meget på børnenes præmisser,
oplyser danselæreren.
En af krudtuglerne er 5årige Frida Holm Callesen. "Det er sjovt at danse," fortæller hun. "Det
er sjovt, når vi vipper med knæene og sjovt at danse ballettrin."

Tast selv annoncer  Vestsjællandscentret

Fridas mor bekræfter, at særligt balletten lokker, og Fridas dansetøj er nøje udvalgt derefter.
Det er første år Frida har gået til dans, og hun har været vild med det.
Eneste hane i denne kurv er 5årige Rasmus Dan Hansen. Han startede på et standard
dansehold, men det var ikke lige sagen, så han blev overflyttet til MGP holdet, hvor der er
mere gang i den, og her har han fået danseglæden igen.
"Jeg danser "dipdop", pjatter han, og mener selvfølgelig hip hop. Som stort set alle andre
børn i samme alder, giver han den fuld gas, både derhjemme og i DanseHuset til "Gangnam
style".
Klar til at fortsætte
Tiden går hurtigt og de små suser ud af døren med deres mødre. Der er ingen pause for
Miriam Sørensen, der nu med Justin Timberlake i højttalerne tæller takter med de større piger
og drenge på Hannah Montanaholdet.

LÆS eAVISEN KLIK HER

To af dem er 13årige Signe Christensen og 12årige Viktoria Kastrup. Under en pause
forhører jeg mig om, hvordan det er at være med i DanseHuset.
"Det er sjovt," siger Viktoria og suppleres af Signe; "Og meget interessant. Man lærer noget
og får nogle nye venner."
Signe har tidligere danset hos Susanne Venø i fem år. Hun er blevet glad for Miriams
undervisning. Udover Hannah Montana holdet går hun også til standard dans.
"Jeg er boldmongol, så det er denne måde, jeg får dyrket sport på. Jeg øver mig også
derhjemme," fortæller Signe.
Viktoria, der er førstegangsdanser, synes bare det er sjovt at gå til dans. Begge piger er
spændte på forårsopvisningen og er helt klar på at fortsætte i DanseHuset i næste sæson.
Har fået god modtagelse
"Jeg synes det er gået over al forventning," gør Miriam Sørensen status over den første
sæson med dans i Skælskør og Slagelse.
"Jeg synes, der er blevet taget godt imod mig. Jeg kunne selvfølgelig altid godt bruge nogle
flere på holdene, men det skal nok komme."
Alene i Skælskør har Miriam Sørensen haft 12 dansehold i år med dansere i alderen tre år og
opefter. "Det er en danseskole for alle," slår hun fast.
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Miriam Sørensen har haft et ønske om at være danselærer hele sit liv, fortæller hendes far,
der passer pengekassen. Trods sin unge alder, har hun allerede en lang karriere bag sig,
både som danser, underviser og koreograf.

Mystisk bille skuffede
Video: Stor fest for små ben

Det skinner igennem, at Miram Sørensen nyder at undervise i de mange forskellige danse, og
vil også meget gerne have sine dansere ud og optræde. Derfor prøver hun at samle hold til
bl.a. Dansens Dag den 29. april i Slagelse, til børnefugleskydningen i Skælskør til juli og til
den Kulturelle Folkefest i slutningen af august.
"Jeg tilbyder sommerdans som et forsøg. Alle er velkomne, også selv om man ikke har
danset på et tidligere hold. Det er et tilbud til dem, der er sluttet med andre fritidsaktiviteter,"
fortæller Miriam Sørensen.
Mere dans nu og efter sommerferien igen
Nu gælder det i første omgang forårsballet. Det er med vilje Miriam Sørensen har døbt
"afdansningsbal" om, for "nu er det jo ikke nødvendigvis slut," som hun siger. Og så lyder det
bare mere moderne.
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Her er madvarerne du skal spise, hvis du lider af
træthed i hverdagen
Martin Henriksen, DF: Flygtninge skal ikke
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Her er den ene ting, vi ikke gider snakke med
kæresten om

Det første år med DanseHuset har bestemt givet mod på mere.
"Vi fortsætter selvfølgelig. Der bliver dans begge steder også næste år. Jeg er fuld af
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forhåbning."
Læs mere om DanseHuset, sommerdansehold m.m. på: www.dansehuset.dk.
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Miriam Sørensen med nogle af DanseHusets yngste
dansere i Skælskør. Flokken glæder sig til at give opvisning
til forårsballet. Foto: Mette Juhl
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