
Dance Fusion VT-2017 IKSU sport 

 

15 mars: Hit MA swag 

Hit MA swag är en enklare hip-hopinspirerad dansklass. Koreografin lärs ut stegvis med fokus på att 

få den bästa danskänslan och att skapa dynamik. Klassen är anpassad till dig som älskar att släppa 

loss till musik som är en go mix av gammal och ny hip-hop. Come on and D.A.N.C.E! 

 

22 mars: Follow your vibe 

Street- och jazzinspirerat danspass som alla kan vara med på. Successivt bygger vi upp en koreografi 

som vi mot slutet kör om och om igen. Kom och njut av musiken, låt rumporna skaka, håret slänga 

och förhoppningsvis mungiporna krampa av glädje! 

 

29 mars: Orientalisk dans 

Välkommen att testa på grunderna för orientalisk dans. En fenomenal träning där vi jobbar med alla 

kroppens muskler samtidigt som vi får känna oss mjuka, sensuella och känna dansglädjen. 

 

5 april: On stage with Beyoncé 

En klass för dig som vill känna hur det är att stå i rampljuset och dansa till Beyoncés bästa låtar 

genom tiderna. Klassen är på en enkel nivå där inga förkunskaper krävs. Anpassad för alla som vill 

komma och dansa. Ta fram din inre diva och gläns på denna klass under rampljuset! 

 

12 april: Lyrical jazz 

Uttryckens jazz. Här får du möjlighet att jobba med hela kroppen genom stora och mjuka 

rörelsemönster. Klassen bygger på styrka, känsla och en härlig kombination av jazz-inspirerade 

danssteg. Inga förkunskaper behövs då klassen byggs upp från grunden. 

 

26 april: Funk 

Utgå från dig själv och skaka loss i takt till härliga beats med skönt gung! 

 

3 maj: Streetjazz 

Under denna klass mixas streetdance med influenser från jazzdansen. Blandningen mellan stora, 

små, mjuka som hårda rörelser ger klassen en härlig dynamik som får hela kroppen att arbeta. 

Klassen innehåller uppvärmning, styrka och en härlig streetjazz koreografi som inte kräver några 

förkunskaper.  

Med reservation för ändringar. 


