
Nivåindelningar

Salsa Par

Nybörjare
Förkunskap: Inga
Du får lära dig grundstegen, grunderna i att föra och följa, grundläggande snurrteknik och
fotarbete som du behöver för att gå vidare till nästa nivå. Vi går igenom grunderna i både
Salsa cubana och Salsa cross body style/linjestil.

Nybörjare+
Förkunskaper: För dig som har gått kortkurs eller intensivdag för nybörjare eller har annan
grundläggande kunskap. Du bör känna till grundsteg, grunderna i att föra och följa samt
grunderna i snurrteknik och fotarbete.

Vi arbetar vidare med grunderna i Salsa Cubana och Salsa Cross Body Style/Linjestil och
skapar enklare turer och kombinationer.

Fortsättning
Förkunskaper:
För dig som har gått Nybörjare+ eller

Vi förankrar och bygger vidare på grunderna i Salsa. Du får utveckla dina färdigheter i att
föra och följa samt lära dig nya tekniker och kombinationer/turer. Du får också träna på
rytmik, fotarbete och latin body movement. Vi dansar Salsa Cubana och Salsa Cross Body
Style/Linjestil. Vi introducerar Salsa Rueda de Casino och Salsa on2.

Fortsättning/Medel
Förkunskaper:
På denna nivå rekommenderar vi av erfarenhet från socialdans i kombination med
erfarenhet från tidigare kurser. Nivån kräver att du är säker på grunderna, att du kan föra och
följa och göra kombinationer av olika figurer och snurrar utan problem. Du ska ha
grundläggande färdigheter i rytmik, fotarbete och latin body movement.

Vi dansar on1, on2 och Salsa Cubana och Rueda de Casino.



Medel/Avancerad
Denna klass är för den vane dansaren som vill fokusera enbart på Salsa Cross Body
Style/Linjestil. Nivån kräver att du har dansat både socialt och i kurssammanhang i minst tre
år eller har motsvarande färdigheter. Stort fokus läggs på att du ska bli en säker
socialdansare som kan variera och kombinera figurer, snurrar och fotarbete med god teknik
och autentisk latin body movement.

Vi dansar både on1 och on2 och vi kommer även att lägga till cha-cha-cha NY style.

Medel/Avancerad
Denna klass är för den vane dansaren som vill fokusera enbart på Salsa Cubana. Niivån
kräver att du har dansat både socialt och i kurssammanhang i minst tre år eller har
motsvarande färdigheter. Stort fokus läggs på att du ska bli en säker socialdansare som kan
variera och kombinera figurer, snurrar och fotarbete med god teknik och autentisk latin body
movement.

Vi dansar både Rueda de Casino och  Son Cubano.

Bachata Par

Nybörjare
Förkunskap: Inga
Du får lära dig grundstegen, grunderna i att föra och följa, grundläggande snurrteknik och
fotarbete som du behöver för att gå vidare till nästa nivå.

Nybörjare+
Förkunskaper: För dig som har gått kortkurs eller intensivdag för nybörjare eller har annan
grundläggande kunskap. Du bör känna till grundsteg, grunderna i att föra och följa samt
grunderna i snurrteknik och fotarbete.

Vi arbetar vidare med grunderna och skapar enklare turer och kombinationer.

Fortsättning
Förkunskaper:
För dig som har gått Nybörjare+ eller

Vi förankrar och bygger vidare på grunderna i Bachata. Du får utveckla dina färdigheter i att
föra och följa samt lära dig nya tekniker och kombinationer/turer. Du får också träna på
rytmik, fotarbete och latin body movement.

Vi dansar Bachata Fusion.

Fortsättning/Medel
Förkunskaper:



På denna nivå rekommenderar erfarenhet från socialdans i kombination med erfarenhet från
tidigare kurser. Nivån kräver att du är säker på grunderna, att du kan föra och följa och göra
kombinationer av olika figurer och snurrar utan problem. Du ska ha grundläggande
färdigheter i rytmik, fotarbete och latin body movement.

Vi dansar Bachata Fusion.

Solo

Öppen Nivå
Våra soloklasser har öppen nivå om inget annat står angivet på klassen. Det betyder att
klassen anpassas efter deltagarna men vi rekommenderar att har danserfarenhet av den
aktuella stilen sedan tidigare. Det kan vara utmanande de första gångerna men ju fler
tillfällen du deltar på desto roligare blir det, det lovar vi.


