I höst händer många spännande saker på Landskrona Dansstudio. Kom ihåg att se
efter på anslagstavlan och på hemsidan ofta så att du inte missar något.

Skor & Kläder
Hos oss kan du prova ut och köpa
både dansskor och danskläder i caféet.
Här finns något för alla!

Kod & Tagg
Koden till dörren för att komma in på Dansstudion är 8066 OK. Koden fungerar
mellan 16.00 till19.00. Därefter behöver du ha en tagg. Taggen går till dörren där
nere. Du kan nu hyra en tagg under terminen, den kostar 100:-. Taggen fungerar till
kl. 21.00 måndag -torsdag & söndag. Vi kommer hålla dörren låst framöver.

Café
Ni har väl inte missat vårt café där
du kan njuta av goda kakor,
smoothies, mackor m.m.
Välkomna till vårt café!

Lov
Vi håller höstlov vecka 44.

Musikcafé
Under terminen kommer vi ha 2 musikcafé där våra elever från Artisten visar upp vad
de jobbat med. Detta kommer ske den 22 oktober och 26 november.

Show
Vi har våra föreställningar på Landskrona Teater den 17 och 18 December.
Genrep från och med 11 december. Våra minsta barn har oxå föreställning på
Landskrona Teater den 19 December. Mer info om detta kommer längre fram.

Kalas
Även i höst kan vi anordna ert kalas här på dansstudion. Du kan välja att ha olika
inriktningar på kalaset så som musikal, parkour eller dans.
Detta ingår i kalaset: En rolig danslektion, musikallektion eller parkourlektion.
Godispåse (Fiskedamm), saft, kakor, dekoration, lekar, dukning och pynt, städning
samt personal under kalaset.
Ett kalas kostar 2900 kr, för max 15 barn, därefter tillkommer 50kr/barn. Kalaset
varar i 2,5 timmar.
Vill man dessutom ha tårta, mat, temakalas mm, diskuterar vi detta gemensamt.
För mer info eller bokning mejla till kontakt@landskonadansstudio.se

KALENDARIUM HT 16
Inställda måndagar
OBSERVERA!
Den 26 September och den 7 November är alla måndagslektioner inställda pågrund av
event på dansstudion. Dagar när vi tar igen dessa klasser blir istället 31 oktober och 12
december. Mer info kommer längre fram.

22/10 & 26/11 Musikcafé
Under terminen har vi 2 musikcafé för våra musikelever här på Landskrona Dansstudio.
Detta kommer ske den 22 oktober och 26 november. Mer info kommer delas ut under
terminen.

Utförsäljning av dansskor 20% på allt.
Onsdagen den 14 sept kl 16-19.

17 & 18/12 Föreställning
Den 17 och 18 December har vi vår stora föreställning på Landskrona Teater. Mer info kring dessa
shower kommer längre fram.

19/12 Minishow
Den 19 December har vi vår miniföreställningar med alla elever under 8 år. Även denna
föreställning kommer att ske på Landskrona Teater. Mer inför kring detta kommer längre fram.

