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Dygtige dansere optræder under DanseHusets forårsbal i Slagelse hallen lørdag eftermiddag. Foto: Poul Hansen
Skælskør  29. april 2014
DI

T

V

NA

N

DIN EMAIL

T

Y

ILMELD N

Dansere i spotlyset under forårsbal
Skælskør/slagelse: Danseskolen DanseHuset ved Miriam
Sørensen, der holder til i både Skælskør, Slagelse og som
noget nyt nu også i Korsør, var lørdag trukket i festtøjet.
Her var tiden kommet til årets store forårsbal, der markere
afslutningen på vintersæsonen for samtlige dansehold.

KLIK OG SE ANNONCEN

Miriam Sørensen fortæller glad, at det har været et
fantastisk år i DanseHuset med mange elever til
turnering, hvor stort set alle er returneret fra med præmier,
bl.a. tæller DanseHuset et par sjællandsmestre i hiphop
og jumpstyle.
DanseHuset har dansere i alle aldre og dækker stort set
alle dansegenre, som kunne ses i det flotte show, der var
sat sammen i Slagelsehallen lørdag eftermiddag, hvor
mange pårørende var mødt frem for at se på. Undervejs
var der også et par overraskelser i form at både sang og
poledancing.
Helt slut med dans er det dog ikke endnu, da DanseHuset starter sommerkurser allerede her
i starten af maj måned. Og som nævnt, starter DanseHuset også op med dans i Ting og
Arresthuset i Korsør, som sidste skud på stammen.
Læs mere om hold og tilmelding på: www.dansehuset.dk. På vores hjemmeside kan du
derimod se flere billeder af dygtige dansere fra forårsballet.
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Tast selv annoncer  Vestsjællandscentret

Her er det DanseHusets yngste dansere, der viser hvad
de har lært. Foto: Poul Hansen
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