Afrikansk dans i den
svenska sommaren
Missa inte det här tillfället att dansa västafrikanskt! Den 21 – 24 juli blir det danskurs i
Bergsjö.
Erfarna och proffsiga lärare från Guinea och Senegal ser fram emot att undervisa dig i
dans och trumspel.
Stela kroppar blir mjuka och tunga sinnen blir glada. Dansen är lekfull men energisk och
dansas helst barfota. Under fyra dagar dansar vi mellan kl 9.00 – 11.30 på den fina
dansbanan i Bergsjöparken. Totalt blir det tio roliga timmar.
Ansvarig för det konstnärliga är Lansana Bangoura, kraftfull och mycket omtyckt dansare
från Guinea. De andra artisterna är
- Atab Bayo, dansare från Senegal
- Jack Sylla, trummis från Guinea
- Sekou Camara, trummis från Guinea
- Mohammed Bangoura, trummis från Guinea
Samtliga artister är bosatta i Sverige.
Det blir också trumkurs då du har möjlighet att själv lära dig spela rytmerna på djembe.
Lärare är mästertrummaren Jack Sylla. Vi spelar en timme alla eftermiddagar. Har du
ingen egen trumma så finns det att hyra om du säger till om det i förväg.
Sista kvällen avslutar vi med afrikansk fest. Det betyder mycket musik och dans och då
har vi möjlighet att visa upp vad vi lärt oss.
Pris för danskurs 1500 kr.
Pris för trumkurs 500 kr.
Anmälan senast den 29 juni till
Christina Bangoura Hassel, tel kvällstid
0650-59 54 46, mobil 070-265 56 49.
Anmälningsavgiften för danskurs, 400
kr, sätts in på bankgiro 5367 – 1772,
resterande belopp betalar du då
kursen börjar. Anmälan är bindande.
Behöver du övernatta i Bergsjö? Då
finns Sagalidens Camping precis vid
Storsjöns strand, några km från
dansbanan. Har du inte egen bil så
ordnar vi transporten mellan
campingen och dansbanan. På Sagaliden kan du bada, fiska, ströva i naturen - eller bara
slappa och njuta av den vackra omgivningen. Bra bussförbindelser finns till Hudiksvall.
Sagalidens hemsida: http://hem.passagen.se/sagalidenscamping/ Vill du bo på Sagaliden
och hyra stuga (det finns stugor med två eller fyra bäddar, men på afrikanskt vis kan
man ju dela en stuga med andra) så har vi reserverat ett antal platser. Säg till när du
anmäler dig så bokar vi dig. Priserna är överkomliga.

Släpp loss din kropp och upplev glädjen i dansen

