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Ballroom Fitness™
- uddannelse og inspirationskursus

Ballroom Fitness™ er allerede et hit mange steder i Danmark og resten af verden. For at kunne
tilbyde Ballroom Fitness™ på holdtræningsprogrammet og for at fastholde en undervisning af høj
kvalitet, er det påkrævet at have certificerede Ballroom Fitness™ instruktører. Selve certificeringen er baseret på et to-dages kursus, der er en blanding af teoretisk og praktisk undervisning.
Vi har udviklet en særlig ”licenspakke”, for at sikre,
at I som centre/danseskoler får uddannet tilstrækkeligt med Ballroom Fitness™ instruktører. Licensen følger centret/foreningen/skolen (udbyderen)
og ikke instruktøren.
Licensen gælder for et år. Herefter skal man
deltage på min. ét nyt inspirationskursus årligt (3
timers varighed), for at forlænge sin licens eller
betale kr. 595 for licensfornyelse (årligt).

Pris for uddannelsen:
5.995 kr. – Uddannelse af op til 3 instruktører
6.900 kr. – Uddannelse af op til 4 instruktører
3.995 kr. – For instruktører der er ”sig selv”

Pris inspirationskursus:
(og dermed årlig licens fornyelse)
595 kr. pr. person.

Datoer uddannelse:
25. april 2020		
Farum kl. 10.00 – 17.00 
v/masterinstruktør Jeanne Lindgaard
og 26. april 2020		
Farum kl. 9.00 – 15.00
.............................................................................................................
8. august 2020		
Randers kl. 10.00 – 17.00 
v/masterinstruktør Elisabeth Dalsgaard
og 9. august 2020		
Randers kl. 9.00 – 15.00
.............................................................................................................
7. november 2020		
Farum kl. 10.00 – 17.00 
v/masterinstruktør Jeanne Lindgaard
og 8. november 2020		
Farum kl. 9.00 – 15.00

Datoer for inspirationskursus: (kun for allerede certificerede instruktører)
Lørdag den 2. maj 2020 		
Fredag den 7. august 2020
Lørdag den 3. oktober 2020
Søndag den 29. november 2020

Farum kl. 10.00 – 13.00 
Randers kl. 16.00 – 19.00 
Farum kl. 10.00 – 13.00 
Randers kl. 10.00 – 13.00 

v/masterinstruktør Jeanne Lindgaard
v/masterinstruktør Elisabeth Dalsgaard
v/masterinstruktør Jeanne Lindgaard
v/masterinstruktør Elisabeth Dalsgaard
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Parkinson Ballroom Fitness™
Det prisvindende koncept Parkinson Ballroom Fitness™ er det traditionelle Ballroom
Fitness™ tilpasset folk med parkinson.
På kurset bliver du undervist af konceptudvikler Elisabeth Dalsgaard samt af neurolog
Anne Korsgaard. Du bliver undervist i hjernen og musikkens betydning herfor, samt
bliver klædt på til de udfordringer, der netop rammer folk med Parkinson.
Via dansen opnår de at træne styrke, balance, kropskontrol, gang funktion og fremfor
alt far de masser af glæde og øget livskvalitet.
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Pris:
3995 kr. pr. person

Dato:
18. februar 2020		
og 19. februar 2020		

Taastrup kl. 9.00-14.00
Taastrup kl. 9.00-14.00

v/masterinstruktør Elisabeth Dalsgaard
samt neurolog Anne Korsgaard
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Musikforståelse
Som underviser og instruktør er det altafgørende, at kunne bruge musikken
optimalt i sin undervisning.
Elisabeth Dalsgaard har specialiseret sig i at undervise instruktører i musikforståelse - både i forhold til de forskellige takter og genrer; men i særdeleshed
også i forhold til optimal queing og brug af musikken i sin undervisning.
Kurset er for alle instruktører, der ønsker at forbedre deres musikforståelse og
undervisning.
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Pris:
1895 kr. pr. person

Dato:
17. februar 2020		

Taastrup kl. 9.00-14.00

v/masterinstruktør Elisabeth Dalsgaard

Tilmelding:
For at blive optaget på Swingtimes uddannelseskurser kræver det, at du enten har undervisnings- eller
danseerfaring. Du tilmelder dig ved at sende en mail til
info@swingtime.dk med kort beskrivelse af dig selv
og din evt. undervisnings-/danse erfaring.
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Vi gør opmærksom på, der er begrænset antal pladser
på de enkelte kurser, samt at man skal bestå kurset
for at modtage sit diplom. Alle kurser afsluttes med en
evaluering.Ved evt. dumpning vil man dog blive tilbudt
at komme op til re-eksamen.
Hvert kursus gennemføres ved min. 15 tilmeldinger.
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