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Lottas info till V7
Ni jobbade på bra i kväll och ngn av er fick kämpa på med flera nya danser pga frånvaro.
Jag gillar inställningen ”att jag försöker”. Ge danserna lite tid så kommer de att sätta sig.
Kvällens utlärda ”Secrets We Keep” tog ni till er bra, även fast jag fick kämpa lite extra med
utlärningen/räkningen för min del. Resultatet blev ju rätt till slut!
Jag har stuvat om lite i kursprogrammet. Nästa gång lär jag ut en vals av Maddison Glover
och Simon Ward – Love Rush. Hoppas ni ska gilla den! Gången efter det så har jag ändrat
till Repetition/Danskväll. Alltså flyttat fram Danskväll till en vecka tidigare. På det sättet
får vi 2 ggr (V9 o V10) som vi kan koncentrera oss på danser som kommer med på vårt
Gary-event. För då har jag fått in allas önskedanser och ser vilka som kommer med på
danslistan även om den inte är färdig i sin helhet. Jag kommer även att lära ut någon dans,
men i dagsläget ligger jag lågt och avvaktar.
Ni har väl läst på webb-sidan vilka Gary-danser som lärs ut på de olika kurserna? Vill ni lära
er många så passa på att lära er flera än de som tas upp i onsdagskursen genom att gästa
Ellys kurser vid något/några tillfällen. Danserna ”Lots Of Love” (lärs ut både mån+tis i V8),
”Nancy Mulligan” (lärs ut mån V7), ”Waves Of Love” och ”Celtic Duo” kommer
säkerligen med på danslistan i stora rummet där ni brukar vara och dansa. För några av er
är de helt nya, men några har provat på en del tidigare på nåt event eller så. Med risk för
att vara tjatig….. men ni glömmer väl inte att skicka in era önskedanser senast fredag
15/2?.... I dagsläget har 6 st skickat in, men jag förväntar mig många fler.
Säg till vad ni tycker, men jag vill gärna blanda och lära ut olika sorters danser av olika
koreografer. Jag har flera stycken som jag spanat in och funderar på, men inte bestämt mig
ännu. Det kommer ju hela tiden nya spännande danser så jag vill inte boka in hela
terminens danser så här tidigt. Sen vill vi säkert hålla några danser vid liv av dem som vi ska
få lära oss under vårens olika event.
Fredag 1/3 kl.18:30 träffas vi på restaurang Limone för en trevlig kväll tillsammans. Då får
(äntligen) Elly och jag chans att utnyttja presenten vi fick av er förra våren. Mysigt.
Hoppas att alla kan när vi kommer till det datumet. Tina bokar plats för 11 st.
Nu laddar vi för en ny danskväll, eller hur?

