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ONT I MAGEN?
HUVUDVÄRK?
OFTA TRÖTT?
STRESSAD?

PROVA DANS
HELT UTAN KRAV
SOM ETT SKÖNT SÄTT
ATT TÄNKA PÅ ANNAT
ÄN VARDAGENS
STRESS!
Vill du veta mer om Dansa utan krav
och hur du anmäler dig? Kontakta din
skolsköterska eller kurator.

Be you

Du kan också kolla in videos från
samma projekt i andra städer på
fb.me/dansautankrav
…och du, det är helt okej att komma och
testa och sen bestämma dig för om du
vill fortsätta!

NÄR
Torsdagar 10 oktober12 december, kl. 16.00-17.15
VAR
Agnebergshallen
Färgaregatan 10
(Spegelsalen en trappa ner)

HUR
Dansa utan krav är för tjejer i
högstadiet och gymnasiet. Det kostar
ingenting att vara med och dansa. Vi
dansar barfota (man får ha inneskor
om man vill), till olika typer av musik.
Man får ha vilka kläder man vill, bara
man trivs och känner sig bekväm.
Träffarna innehåller uppvärmning,
dans, övningar och avslappning.

DU BEHÖVER INTE HA
DANSAT NÅGOT INNAN
OCH VI HAR INGEN
UPPVISNING – VI DANSAR
TILLSAMMANS FÖR ATT
DET ÄR KUL OCH HÄRLIGT!
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Vi testar på olika stilar, som jazz, modernt,
afro, funk med mera.
Rörelseglädje, gemenskap och kravlöshet
är i fokus på träffarna. Här får du komma
och vara precis som du är, utan prestation.
Det finns hundratals tjejer runt om i
Sverige som gått i liknande dansgrupper,
och de brukar säga att det har förändrat
deras liv!

rörelseglä
dje
gemenskap

kravlösh
et
Jag kan med handen på hjärtat säga att dansgruppen
har förändrat mitt liv och inte mindre mina år under den
perioden. Jag gick på dansen i ca fyra terminer och
anledningen till att jag slutade var för att jag nu mår
bättre och vill ge min plats till någon som behöver den mer.
Jag vill verkligen be dig, för din skull, att i alla fall ta dig
dit en gång och testa. För mig var det nog det bästa val
jag tagit! Du förtjänar den här platsen och den här dansen.
Klara, tidigare deltagare

