
Amfiteatern, Lomma 
kl 14.00–17.00

Dansveckorna: Invigning
Vi inviger Dansveckorna i Lomma med Gammaldaldansföreningen 
Öresund, Bjärreds Gammeldansgäng, Companiet SSK och The Evil 
Gang Linedancers. Kom och dansa bugg, linedace och gammeldans och 
se dansglädjen hos alla våra föreningar.
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Dans i Lomma, Strandvägen 89 
kl 9.30 6–8 år och kl 10.30 9–12 år

Barnteater prova på
Testa barnteater med Dans i Lomma. Gratis.  
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet men föranmälan krävs via hem-
sidan då det finns begränsat antal platser. www.dansilomma.com

Arr: Dans i Lomma
AUG

1
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Dans i Lomma, Strandvägen 89 
kl 10.00 

Barnbalett (6-8 år)
Dans i Lomma erbjuder att prova på gratis barndans.  
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet men föranmälan krävs via hem-
sidan då det finns begränsat antal platser. www.dansilomma.com

Arr: Dans i Lomma
AUG
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Amfiteatern, Lomma 
kl 18.30–21.30

Linedance
Välkommen att prova på linedance med The Evil Gang Linedancers! 
Linedance dansas på linje utan partner. Varje låt har sin koreografi och 
tempot varierar från lugnt till fartfyllt. Cirka kl 20.00 kommer det att 
läras ut en enklare nybörjardans där inga förkunskaper krävs. Dansen 
kommer att repeteras under kvällens gång. Linedance passar hela fa-
miljen, så ta med barnen och farmor! Du behöver inte ha varken boots 
eller cowboyhatt - kom som du är men gärna med bekväma skor!

AUG

2

Amfiteatern, Lomma  
kl 10.00–10.45

Prova på Streetkidz (9-11 år) 
Streetdance är en blandning av flera olika stilar så som hiphop, funk-
styles, house, dancehall mm. Coola moves som dansas till varierad 
musik inom pop, hiphop mm. Gratis!

Arr : ABF Lomma
AUG
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Amfiteatern, Lomma 

kl 11.00–11.45

Dansakrobatik (8 år +)
Nu får du chansen att prova på enklare akrobatik som kan användas i 
danssammanhang. Vi övar på att gå ner i splitt, spagat, stå i brygga, stå 
på händer och enklare bygg där man använder sig av varandra. Gratis!

Arr : ABF Lomma
AUG
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Amfiteatern, Lomma  
kl 12.00–12.45

Magdans för pensionärer/vuxna
Prova på och upptäck hur roligt det är att dansa magdans! De orien-
taliska rytmerna får höfter att skaka och man kan helt enkelt inte vara 
still. Orientalisk dans passar alla åldrar men denna workshop vänder 
sig till pensionärer och andra vuxna som vill prova på en dans som är 
välgörande för både kropp och själ. Gratis!

Arr : ABF Lomma
AUG
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Dans i Lomma, Strandvägen 89 
kl 10.00 

Barndans (4–5 år)
Dans i Lomma erbjuder att prova på gratis barndans. 
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet men föranmälan krävs via hem-
sidan då det finns begränsat antal platser. www.dansilomma.com

Arr: Dans i Lomma
AUG

3
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Dans i Lomma, Strandvägen 89 
kl 10.00

Jazzdans (9–12 år)
Dans i Lomma erbjuder gratis barndans.  
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet men föranmälan krävs via hem-
sidan då det finns begränsat antal platser. www.dansilomma.com

Arr: Dans i Lomma
AUG

4
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Medborgarhuset Bjärred 
kl 18.00–19.00

Prova på showdans (6-12 år)
Välkomna till Companiet SSK och prova på showdans helt gratis!

Vi leker dans-inspirerade lekar och lär oss dansens grunder. Inga för-
kunskaper krävs. Varje tillfälle lärs en ny koreografi ut. 

Arr: Companiet SSK
AUG
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Amfiteatern, Lomma 
kl 18.30–21.30

Dans i sommarkvällen
Välkommen till dans i sommarkvällen till levande musik till Liljas 
orkester. Orkestern spelar upp till foxtrot, bugg och gammaldans.Tag 
chansen att prova på och upplev vilken variation och glädje som finns 
i dansen.

Värdar : GDF Öresund och Bjärreds GammeldansgängAUG

8

Amfiteatern, Lomma  
kl 10.00–10.45

Sagodans (5-7 år)
Följ med på en resa i sagans värld! Barnen får ge utlopp för sin fantasi 
och skapa rörelser som passar till en berättelse som läses upp. Dans-
ledaren visar vägen genom övningar där vi använder kroppen på olika 
sätt. Gratis!

Arr : ABF LommaAUG

9

Amfiteatern, Lomma  
kl 11.00–11.45

Magdans (7-12 år)
Prova på och upptäck hur roligt det är att dansa magdans! De orien-
taliska rytmerna får höfter att skaka och man kan helt enkelt inte vara 
still. Orientalisk dans passar alla åldrar men denna workshop vänder sig 
till dig mellan 7-12 år. Gratis

Arr : ABF LommaAUG

9

Amfiteatern, Lomma 
kl 18.30–21.30

Linedance
Välkommen att prova på linedance med The Evil Gang Linedancers! 
Linedance dansas på linje utan partner. Varje låt har sin koreografi och 
tempot varierar från lugnt till fartfyllt. Cirka kl 20.00 kommer det att 
läras ut en enklare nybörjardans där inga förkunskaper krävs. Dansen 
kommer att repeteras under kvällens gång. Linedance passar hela famil-
jen, så ta med barnen och farmor! Du behöver varken ha boots eller 
cowboyhatt - kom som du är men gärna med bekväma skor!

AUG

9

Amfiteatern, Lomma 
kl 18.30–21.30

Dans i sommarkvällen
Välkommen till dans i sommarkvällen till levande musik med JackPots 
orkester. Orkestern spelar upp till foxtrot, bugg och gammaldans.Tag 
chansen att prova på och upplev vilken variation och glädje som finns 
i dansen.

Värdar : GDF Öresund och Bjärreds GammeldansgängAUG
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Amfiteatern, Lomma 
kl 19.15–24.00

Dansveckorna: Danskväll Grand Final
Vi avslutar Dansveckorna i Lomma  med en danskväll till Ingvar Fahsts 
orkester. I pauserna blir det dansuppvisningar med grupper från ABF 
och Companiet. Orkestern spelar upp till foxtrot, bugg och gammal-
dans.Tag chansen att prova på och upplev vilken variation och glädje 
som finns i dansen.

Värdar: GDF Öresund och Bjärreds Gammeldansgäng.
AUG

20

Amfiteatern, Lomma 
kl 18.30–21.30

Linedance
Välkommen att prova på linedance med The Evil Gang Linedancers! 
Linedance dansas på linje utan partner. Varje låt har sin koreografi och 
tempot varierar från lugnt till fartfyllt. Cirka kl 20.00 kommer det att 
läras ut en enklare nybörjardans där inga förkunskaper krävs. Dansen 
kommer att repeteras under kvällens gång. Linedance passar hela famil-
jen, så ta med barnen och farmor! Du behöver varken ha boots eller 
cowboyhatt - kom som du är men gärna med bekväma skor!

AUG

16

Dansveckorna i Lomma
30 juli–20 augusti 2016
Varmt välkomna att dansa med oss önskar:  
ABF Lomma, Bjärreds Gammeldansgäng, Dans i Lomma, Companiet SKK,  
Gammaldansföreningen Öresund, och The Evil Gang Linedancers  
i samarbete med Kultur och fritid, Lomma kommun.


