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NÖDINGE. När Elisa-
beth Wolf från Dans-
forum i Göteborg star-
tade upp barngrupper i 
Kungälv insåg hon att 
behovet även fanns i 
Ale. 

På söndag kickar 
verksamheten igång i 
Ale gymnasiums dans-
sal med öppet hus för 
de som vill prova på.

Balett, showdans, jazz och 
barndans är inriktningarna 
som kommer att finnas för 
barn mellan 3 och 12 år. För 
att passen ska kunna anpas-
sas efter deltagarnas förmåga 
delas de in i olika åldersgrup-
per.

Elisabeth Wolf är huvudlä-

rare på Dansforum i Göteborg 
och har sedan 2004 även drivit 
sin egen verksamhet inom 
barndans, som fram tills nu 
endast funnits i Kungälv och 
Kärna. 

– Jag använder mig av en 
utarbetad metodik som i första 
hand är anpassad till barnen. 
Sedan 1998 har jag jobbat 
ihop med Jesper Caron, som 
skriver den mesta musiken till 
mina danspass. Det är ett fan-
tastiskt samarbete där musiken 
själv talar om vilka rörelser 
som barnen ska göra. 

När det kommer till jazz 
och showdans brukar hon för-
söka blanda olika musikstilar 
och ta med populära låtar eller 
filmmusik.

– Jag känner ett stort ansvar 
för att barnen ska utvecklas 

och hitta dansglädjen. Det 
får inte enbart handla om att 
hoppa och skutta bara för att 
det är barn man arbetar med. 
Genom roliga övningar jobbar 
man upp motorik och kodina-
tion.

Vid höstterminens slut 
kommer en avslutningsshow 
att sättas upp på Mimers hus 
teater i Kungälv. Då kommer 
alla deltagare från Ale, Kung-
älv och Kärna att medverka 
tillsammans. Dessutom 
kommer mer avancerade 
grupper från dansstudion att 
göra några olika nummer.

– Det kan vara en bra inspi-
ration för barnen som gör att 
de själva vill fortsätta att dansa 
och utvecklas, säger Elisabeth 
Wolf.

JOHANNA ROOS

Dansforum startar barndans i Ale

Sommarläger med JapanbesökSommarläger med Japanbesök

På sommarläger i Gävle. Fr v Fredrik, Ted, Shihan Hasegawa, Sensei Petar, Senpai Henrik och 
Simon.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK

VARJE FREDAG 17-20

PÅ SCEN LÖRDAG 24/9:

LAJV Kom i tid!

�������
	��
�����

���������������
���������
������

����������������������������� �

�

�

�

�

�

”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

”En naggande god föreställning. 
Sällan har åskådare så livfullt 
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Söndag 11 sept kl. 14.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Temahelger - • logi • frukost • lunch • middag • entré 
spa • temaspecifik aktivitet

 
Konferens  - • logi • frukost • lunch • middag • entré  
spa • konferenslokal  

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Temahelg eller konferens 

med SPA

fr. 1 496:-/pp 
(exkl moms)

fr. 1 305:-/pp

Första veckan i augusti så 
var Ale Karate Club i Gävle 
på sommarläger där Shihan 
Hasegawa från Nagoya, Japan, 
var instruktör. Som tidigare år 
så var det ett hårt läger med en 
avslutande gradering på sön-
dagen där Senpai Henrik från 
Ale Karate Club skulle prova 
att gå för andra svarta bältet.

Drygt ett års förberedelser 
för gradering (nidan = andra 
svarta bältet) så efter ett hårt 
provgraderingsläger på tre 
dagar i maj fick han tillåtelse att 
prova nu på sommarlägret inför 
Shihan Hasegawa. Det var en 
tuff gradering med mycket 
hård avslutande fighting. Efter 
en tids väntan så kom beskedet 
att han klarat sin gradering.

I samband med skolstarten 
så börjar nybörjarkurserna för 
Ale Karate Club, både för barn 
och vuxna.
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