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... til UNGE ROK, et særligt 
dansetiltag med professionelt 

uddannede dansetrænere.
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Alle danseinteresserede 13-18-årige inviteres her til 4 x  træning 
i november og december, hvor du kan finde ud af om scene-
kunstnerisk dans er  noget for dig. Stilen er moderne dans og 
 efterårstræningerne er gratis.

Du skal bo i enten Odsherred, Kalundborg, 
 Slagelse, Sorø, Ringsted, Holbæk, Lejre, eller 
 Roskilde  kommune for at deltage. 

Fra januar og frem til sommerferien sætter vi for alvor gang i 
dansetræningen, der fortsætter hver uge for de, der brænder 
for det. Undervejs vil der være en særlig træningsaften – en 
night-camp med overnatning. I sommerferien har vi en week-
camp, hvor vi får god tid til at teste dansen som kunstart, se 
dansefilm, lave koreografi og hygge os sammen.

DANSEFYRTÅRNET

Kom og dans! 
– tag en ven og en veninde med.

HVAD ER DANSEFYRTÅRNET ROK?
Dansefyrtårnet ROK er et tre-årigt danseprojekt i Kulturregion    Midt- og 
Vestsjælland. ROK består af de tre grene: Unge på vej  (talentudvikling), Dans 
i skolen og Dans med din nabo. Projektet ledes af Odsherred,  Kalundborg og 
Roskilde kommune og har faglig base i egnsteatret Aaben Dans, Roskilde. 
ROK kommer rundt i alle otte kommuner i  kulturregionen frem til sommeren 
2017.

Dansefyrtårnet ROK er en del af det landsdækkende danse projekt 
Ta´ fat om dansen med base i Dansehallerne, København. 
Ta´ fat om dansen er støttet af Nordeafonden.  Dansefyrtårnet ROK er 
 desuden støttet af  Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

aabendans.dk

Elsker du at danse eller bevæge dig? Har du 
lyst til at  træne seriøst hver uge? Vil du møde 
og  inspireres af  andre dygtige dansere og lave 
 forestillinger sammen? 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Efterårstræningerne er GRATIS!

Forårstræningerne koster 275 kr. + 200 kr. for week-camp i sommeren.

Tilmeld dig hos Thomas Nørskov på thomasn@aabendans.dk.

Har du spørgsmål, så ring til Thomas på tlf. 20 88 58 03.

 

Dansetræning foregår i Roskilde, Kalundborg eller Asnæs og du kan selv

bestemme, hvilket sted du vil træne, og om du vil træne FLERE steder. 

Som udgangspunkt vælger du ét sted:
 

ROSKILDE / Scenen i Laboratoriet / Rabalderstræde 10

Mandage – kl. 17.00-19.00
 

KALUNDBORG / Musisk Skole / Skovbrynet 55

Onsdage – kl. 17.45-19.45
 

ASNÆS / Spejlsalen / Asnæs-Grevingehallen, Teglværkskrogen 4

Torsdage – kl. 15.00-17.00
 

Alle steder starter træning i uge 48. 

Der kommer mere info, når du har tilmeldt dig.
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