
...så er det nu ;0) YEAH ”It's gonna be great”
I weekenden den 2. og 3. november vil luften syde af den fedeste stemning, de sjoveste grin og masser af coole udfordringer.
Aarsbiz samles endnu engang med ALLE vore fantastisk glade elever, både børn, unge og voksne, når vi afholder

ÅRETS DANCE & STAGE - WORKSHOP/HYGGE CHAMP CAMP

Stedet er :
• Himmerlands Ungdomsskole, Elevvej 10, Havbro, 9600 Aars.

Formålet er at:
• få danserne til at danse en vis ting ud af bukserne og sangerne til at overdøve den bas dominerende hip hop musik.
• styrke venskabsbåndende på de enkelte hold, på tværs af holdene og på tværs af afdelingerne, 
• vedligeholde vores fællesskab, sammenhold og tætte bånd langt ind i fremtiden.
• svede, grine, hygge og suge mange fantastiske lærdomsrige indtryk, mens vi knytter en masse nye venskabsbånd.

Instruktørerne glæder sig helt vildt til at dele denne weekend med jer.

Vi er især stolte af hvad vi har at tilbyde jer af workshops og udfordinger
Bl.a. kan vi nævne

Katja Saivan Svensson

Tjek hende ud, og glæd jer for vildt til at blive undervist af hende.
Først fra TV i London (pigen i 2. par): http://www.youtube.com/watch?v=qHJUcFRPUWU

den lyshårede til venstre: https://www.facebook.com/photo.php?v=10150573577632597&set=vb.553747596&type=3&theater

Wiktor Nowakowski

Fortid som landstræner i kunskøjteløb og er derfor vild med alt, som spændes på fødderne; om det er rulleskøjter, ishockeyskøjter eller ski.
Han vil undervise os i rullleskøjte kunst :) (kun for jer, som i forvejen behærsker at stå på rulleskøjter)

Alex Christensen
Vores egen instruktør Alex vil bl.a. udfordre især drengene i de ultimative seje floortricks.

Alex deltog i den danske udgave af ”So You Think You Can Dance”. http://www.youtube.com/watch?v=UAH0x7FXmtQ

Hele Team Aarsbiz er klar til at fyre den max af med jer
tjek de sprøde detaljer ud på de næste sider



Programmet for weekenden (bemærk tiderne har rykket sig i forhold til først annonceret):
Det detaljerede program for den enkelte danser/hold udleveres ved ankomsten lørdag.

LØRDAG

Følgende lilla hold møder ind kl. 12.00 i spisesalen til frokost samt velkomst/briefing fra instruktørteamet efterfulgt af indlogering
Street 2 Aars
Street 3 Aars
Street 2/3 Støvring
Discoformation 2
Stage

Følgende grønne hold møder ind kl. 13.00 i spisesalen til eftermiddagssnack og velkomst/briefing fra instruktørteamet
Isa stepz Støvring
Street 1 Støvring
Street 1 Aars
Discoformation 1
Isa Stepz Løgstør
MTV Aars
MTV Løgstør
GrownUps Aars
Mini Talent

Følgende blå hold møder ind kl. 15.00 i spisesalen til eftermiddagssnack og velkomst/briefing fra instruktørteamet
Alle Kickflipper hold (Løgs. man. 17.00, Støv. tirs. 17.00, Aars onsdag 17.00)
Alle Isa Kidz hold (Løgs. man. 17.35, Støv. tirs. 17.35, Aars tirs. 17.30, Aars ons. 17.35)
Directioners (tirs. 18.20)

De yngste har hele tiden hjælpere omkring sig
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-17 Indkvartering og Frokost / indkvartering og eftermiddagssnack
Sammenhold og sjov
WORKSHOP og UDFORDRINGER
I vil blive gruppe og modulinddelt efter tilmeldingerne og efter hold/niveau
nærmere inddeling og program vil I få ved ankomsten lørdag

17.00 omklædning til aftenens fest

17.30 ALLE SAMLES i gymnastiksalen i væbnergrupper
– ”væbner”/”væbnergruppe” er for at skabe tryghed, når aftenen melder sig

18.00 FESTMIDDAG FOR ALLE
årets tema er H. C. Andersens Eventyr, så vær kreativ i påklædningen

         Ca. 19.00 Fælles sjov for alle - Ryste sammen på tværs
20.00 Showtime med underholdning i verdensklasse lavet af deltagerne selv

21-22 Godnatlæsning for de mindste, når trætheden melder sig.

23 RO

SØNDAG
08-16 Blid morgenvækning

Morgenmad
WORKSHOP OG UDFORDRINGER
Fællesaktiviteter
Frokost
Samling og forberedelse til afhentningsshow

15.30 Forældrene ankommer og mødes i spisesalen til kaffe
          16.10 Show for forældrene og derefter tak for denne gang



MEDBRING Dansetøj til to dage, dansesko, drikkedunk og evt. frugt
Skiftetøj
Rulleskøjter, hvis du kan stå på dem uden hjælp
Sovepose, soveunderlag, pude, sovebamse, tandbørste, tandpasta, håndklæde, rent undertøj
Tøj til Eventyrs festmiddag.
Udendørs tøj og sko, I kommer ud uanset vejr, så husk dette
Gerne slik og frugt til almen lækkersult og aftenhygge

PRISEN
Prisen for hele weekenden alt inkl. er kun 350 kr. for alle lilla og grønne hold 
(Blå hold, Kickflippere og Isa Kidz betaler kun 300 kr.)
(deltager man af en eller anden grund kun en enkelt dag er prisen 200 kr.)
Pengene betales ved ankomst lørdag i en kuvert med fulde navn og aftalte penge.

FORÆLDRE deltagelse/assistance
Vi vil i år have behov for en håndfuld forældre, som vil give en hjælpende hånd. Det kan være 
• kram til dansere, som har brug for det, 
• at danne rammen om et lille relax hjørne med hygge og kreativitet, 
• at skabe ro og tryghed om natten for de yngste.

Vi vil glæde os til at høre fra forældre, som tilbyder sig. Vi melder tilbage til jer tirsdag 29. oktober. 

Kage
Søndag eftermiddag er der forældre-kaffe ved afhentningen. Vi modtager taknemmeligt kager i denne forbindelse. Alle typer (kage)
modtages med kyshånd.

TILMELD JER VIA mail@aarsbiz.dk
senest mandag 28. oktober

Oplys venligst følgende:
1) Navn
2) Alder
3) Dansehold
4) jeg medbringer rulleskøjter
5) Mobilnummer (evt. på mor eller far)
6) E-mail
7) Navn på evt. forældre ”deltager”
8) vi bager kage til afhentninghygge søndag eftermiddag

Vi ses til den super sejeste og sjoveste danse/hygge weekend
Kh Team Aarsbiz


