28/2/2016

Det er aldrig for sent at danse - VD Online - Forside - Skælskør

home Skælskør

Stationsvej 41, 4261 Dalmose

Baunevej 36, 4230 Skælskør 22.12.2015

Strandgade 10B, 2 sal. 4230 Skælskør

1.850.000 kr

1.085.000 kr

450.000 kr.
Søg

i

arkivet

SØG

GØR TIL STARTSIDE
FORSIDE
SLAGELSE

KULTUR
KORSØR

SHOPPING
SKÆLSKØR

MOTOR

ERHVERV

VESTSJÆLLAND

POLITIK & DEBAT

FORENINGER

SPORT

TAST SELV ANNONCER

UDDANNELSE

TIP OS

Dans er for alle  store som små! Mirian Sørensen er klar til at slå takten i DanseHuset på Hotel Postgaarden endnu
en gang.Foto: Colourbox
Foto: colourbox.com
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Det er aldrig for sent at danse
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Skælskør. Efteråret er altid lig et væld af tilbud af fritidsaktiviteter. Et af dem er dans
for både store og små på Hotel Postgaarden i Skælskør via DanseHuset
Synes godt om side

Af Solveig Hansen red.ks@sondagsavisen.dk
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KLIK OG SE ANNONCEN

Dans: Dans er populært  til dels nok takket være det
succesfulde program "Vild med dans", der har kørt sæson
efter sæson på tv.
Til dels nok også på grund af YouTube og de mange
musikvideoer, der inspirerer til at lære nogle af alle de seje
moves, som stjernerne dér gør det i.
Men måske skyldes det simpelthen også bare, at det er fedt
at danse! Dans er god musik, det er sjovt, og det giver god
motion. Hvilket jo er hele tré ting på en gang med
associationer til en vis reklame for chokoladeæg.
Alle kan lære at danse
"Alle kan lære at danse, og det er aldrig for sent at komme i
gang", siger Mirian Sørensen, der er ejer af DanseHuset,
der underviser i dans i henholdsvis Slagelse og Skælskør.
Selv begyndte hun at danse, da hun var tre år, og netop
som 3årig er det også muligt at begynde i DanseHuset.
http://www.vdonline.dk/Skaelskoer/Det-er-aldrig-for-sent-at-danse/artikel/1368
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"De skal selvfølgelig have lov at være børn, og hos mig er
det okay at lave noget forkert. Men de lærer at bevæge sig
til musikken og at indgå i et fællesskab, og det er en rigtig
god begyndelse", siger Mirian Sørensen, der i Skælskør
netop har startet holdet MGPShowDans for børn mellem
tre og fem år.

KLIK OG DELTAG I KONKURRENCEN

For både børn og voksne
Men også de unge kan være med, når der er Vild med dans
junior, eller show/street/Disco på programmet for
henholdsvis 815årige og 610årige. Og for det voksne
publikum med lyst til at lære at danse eller at blive bedre til
at danse, er chancen der torsdag aften. Og netop torsdag
er den dag, hvor Mirian Sørensen selv står i spidsen for alle
hold på Hotel Postgaarden i Skælskør.

Tast selv annoncer  Vestsjællandscentret

"Jeg oplever, at der er mange, der har danset tidligere, som
pludselig kommer tilbage, men jeg har et hold til alle, øvede
eller ej, og det er bare at møde op", siger Mirian Sørensen.
Et mere udførligt program kan ses på DanseHusets
hjemmeside. Sæsonen er netop startet.
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