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Så skal der danses! Tirsdag den 6. maj går det løs i Ting og Arresthuset i Korsør, der i samarbejde med DanseHuset
byder alle op til dans uanset køn, alder eller erfaring.Foto: Colourbox
Foto: Photographer: George Dolgikh
DI

Korsør  29. april 2014

T

KONKURRENCER

V

NA

N

DIN EMAIL

T

Y

ILMELD N

DanseHuset åbner i Tinghuset
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Korsør. DanseHuset åbner tirsdag den 6. maj i samarbejde med Ting og Arresthuset
på Torvet 1 i Korsør
Dans: "Da der har været flere forespørgsler på dans i
Korsør, og de smukke lokaler i det gamle Ting og
Arresthus egner sig fortrinligt, besluttede vi at etablere en
danseskole", lyder begrundelsen fra folkene bag initiativet.
DanseHuset har allerede en velfungerende skole i
Slagelse. Nu er turen kommet til Korsør.
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KLIK OG SE ANNONCEN

"Vi starter ud med vores sommersæson, der strækker sig
over syv tirsdage. Så kan folk komme og prøve den korte
sæson, inden vi i slutningen af august starter vores
vintersæson op samme sted," udtaler indehaver og
instruktør Mirian Sørensen.
Alle er velkomne
"Det er vigtigt for os at alle kan føle sig velkomne: Vi har
superkidshold for de 35 årige, og de 610årige: Hiphop,
MGP og disco. Der er også dansehold for voksne
begyndere og for øvede samt grundteknikker til spring og
ballet. Vi skal have det sjovt, men også lære en masse
dans", forsætter Mirian Sørensen, der fortæller, at hun er uddannet hos Britt Bendixen (fra
Vild med Dans) og De Danske Danseskoler.
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Hun har danset standard & latin, step, showdance og været med bag en del events, shows,
film og teater.
Mirian har også været dommer rundt omkring til større turneringer som VM i Disco og EM i
Hiphop.

KLIK OG DELTAG I KONKURRENCEN

"Vi glæder os til at afholde vores forårsbal i slutningen af april måned i Slagelse, samt byde
nye og gamle elever velkommen til vores sommerdans 6. maj i Korsør, og 7. & 8. maj i
Slagelse.
Interesserede er meget velkomne til at kontakte Mirian Sørensen for yderligere information og
tilmeldinger på DanseHusets hjemmeside eller på telefon.
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