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De kendte dansere tog i Slagelse også en tørn ved dommerbordet, da lokale dansere fra DanseHuset var på
gulvet.Foto: Georg Hemmingsen
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Til Dans med Lidl
500 danseglade deltagere var med, da Lidl bød op til dans i Slagelsehallen, lørdag
aften. Her kunne man møde og opleve nuværende og tidligere vild med dansdeltagere
give den gas på dansegulvet, som dommere og som instruktører
Af Theis Nybo

KLIK OG DELTAG I KONKURRENCEN

KLIK OG SE ANNONCEN

Lidl's "Dans Dans Dans2 kom godt fra start med premiere i
Slagelse, lørdag aften. Her kunne man nemlig opleve de
fire kendte dansere Vickie Jo, Mads Vad, Thomas Evers
Poulsen og Mie Moltke danse jive, paso doble, engelsk
vals og cha cha. De tre sidstnævnte deltagere i årets Vild
Med Dans

TAST SELV ANNONCER

Et glad og veloplagt publikum var klar fra deres pladser til,
at overvære aftenens underholdning. Og klappes, det
skulle der! Allerede inden Mads Vad nåede sin præsentation, klappede publikum begejstret.
 Nej, ikke endnu, udbrød en tålmodig Mads.  I skal jo først vide, hvad i klapper af. Til sidst
kunne Mads Vad konkludere, at han burde sætte sig ned og tie stille, for det ville klæde ham
godt.

VD Online
Synes godt om

Dans, dans og mere dans
Efter de fire professionelle dansere havde vist, hvad de kunne var det tid til spørgsmål på skift
interviewede de hinanden og var ikke bange for, at komme med en sjov bemærkning. Men
pænt blev det også pointeret, at publikum ikke var kommet for at se standup, men dans. Efter
interviewene var der indlagt en kort pause, hvor der blev tid til, at tage billeder af og med
danserne samt, at få deres autografer. Alle stillede de velvilligt op.
Herefter var det igen tid til at danse, men denne gang var det ikke de kendte dansere, men
derimod tre par lokalt fra DanseHuset i Skælskør og Slagelse, der konkurrerede om den lokale
titel og et gavekort selvfølgelig sponsoreret af Lidl. Her var det de kendte danseres tur til, at
sidde ved dommerbordet. En Thomas Evers som Nikolaj Hübbe, Vickie Jo som Anne Laxholm,
Mads Vad som den hårde dommer Jens Werner og Mie Moltke som Britt Bendixen.
Om ikke på lige fod, så et yngre og mere kompetent dommerpanel end i Tv2's program "Vild
med Dans", mente en grinene Thomas Evers Poulsen.
www.vdonline.dk/Slagelse/Til-Dans-med-Lidl/artikel/1523
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Trelleborg på tv i aften

Ryst hofterne.
Efter anden pause, hvor man igen kunne få billeder og autografer, var det nu tid til, at det
siddende publikum selv skulle røre sig og svinge lidt med hofterne. De skulle nemlig lære
grundtrinene til en cha cha cha og de simple New Yorker trin. Det stod Vickie Jo og Mads Vad
for. Godt så det ud, da 500 mennesker på dansegulvet svingede hofterne. Og Vickie Jo havde
lovet det forventningsfulde publikum en fræk og sensuel dans, så det fik de.
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Også aftenens publikum var på gulvet for bla. at lære
grundtrinene til chachacha. Foto: Georg Hemmingsen
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