
UKE 35 AUGUST 
 

 MANDAG 28. TIRSDAG 29. TORSDAG 30. 

14.30-

15.30 

Lyrisk  

8-10. klasse 

Hip hop/Street 

8-10. klasse 14.50- 15.30 

Showdans 

8-10. klasse 

15.30-

16.30 

Hip hop/Street 

4-7. klasse 

Showdans 

4-7. klasse 

Lyrisk 

4-7. klasse 

17.15-

18.00 

Barnedans i Storsalen 

4-5 år 

  

18.00-

19.00 

Showdans 

1-3. klasse 

  

19.00-

20.00 

Guttedans 

6-8. klasse 

Lyrisk   19.30-20.30 

16-19 år 

 

 

UKE 36 SEPTEMBER 
 

 MANDAG 4. TIRSDAG 5. 
14.30-

15.30 

Lyrisk  

8-10. klasse 

Hip hop/Street 

8-10. klasse 14.50 

15.30-

16.30 

Hip hop/Street 

4-7. klasse 

Showdans 

4-7. klasse 

17.15-

18.00 

Barnedans i Storsalen 

4-5 år 

 

18.00-

19.00 

Showdans 

1-3. klasse 

 

19.00-

20.00 

Guttedans 

6-8. klasse 

Lyrisk 19.30-20.30 

16-19 år 

 
 
LYRISK  
Dette er en kombinasjon av ballett, jazz og moderne dans som fokuserer på ren teknikk og fine linjer. I denne 

stilformen lærer man flotte hopp, piruetter og spark, mens koreografien uttrykker en historie med følelser og 

innlevelse. Man blir mykere og sprekere ettersom det er mye fokus på å styrke kroppen gjennom klassiske 

øvelser, som også vil gi en god holdning.  
 

HIP HOP/STREET 
Her lærer man kraftfulle bevegelser til populærmusikk, og vi henter inspirasjon fra dagens musikkvideoer og 

tøffere hip hop rutiner med mye attitude. Her vil du få muligheten til å danse flere variasjoner av hip hop og 

street-dance. Hvis du ønsker å bli en mer allsidig danser med god musikkforståelse, er dette timen for deg.  
 

SHOWDANS 
Dette er en time med mye energi der det handler om å opptre! Fokuset ligger på danserutiner med spennende 

formasjoner, til forskjellig type musikk. Alt fra afrikansk, Bollywood, 70-talls disco til musikaler og Broadway-

inspirerte danser. Her er det alltid noe nytt. Man får lære nye måter å bevege seg på, samtidig som man får et 

innblikk i andre kulturer og stilarter.  
 

GUTTEDANS 
Dette er en klasse kun for gutter der vi er mer som et crew. Disse timene fokuserer på å bygge opp kroppen, 

nesten som i militæret, med styrke- og utholdenhetsøvelser. Vi lager danserutiner basert på variert musikk, og 

man får også mulighet til å lære triks og akrobatikk.  
 

BARNEDANS 
Dette er en time for de minste, fra 4-5 år der vi bruker dans som en form for lek og uttrykk. Vi lærer enkle 

bevegelser og utforsker rytme- og romfølelse. Masse hopp og sprett i både danserutiner og leker, men også 

stunder med avspenning.   
 

 

DANSELÆREREN 
Martin Sierra er 28 år og fra Nannestad. 

Han er en profesjonell danser som 

utdannet seg i England på Paul 

McCartney skolen LIPA, der han tok en 

Bachelor i dans. Han har opptrådt på TV 

og turné, og har undervist barn og 

voksne i forskjellige dansestiler både i 

Norge og utlandet. Martin underviser i 

alle danseklassene ved kulturskolen, i 

lokalet Black Box i Nannestad 

Kommunehus.  

E-post: martinsierra89@gmail.com tlf: 

93613034 

Hvis du har spørsmål om klassene eller 

noe generelt, er det bare å ta kontakt! 

 

mailto:martinsierra89@gmail.com

