Info till Onsdagsgruppen inför V17 - 2022.
Kursen har gått mot sitt slut för denna termin, men vi har ju tisdag i nästa vecka
som vi har Avslutningsdans på Culturen.
Men vi kan träffas två onsdagar till, V17 o V18 och träna på danser inför eventet
med Gary O´Reilly i Kumla. Som jag sa igår kväll så blir det dessa ggr fokus på olika
Gary-danser som vi lärt oss tidigare och kan muntra upp igen. De som vi tidigare har lärt oss
en gång, hoppas jag väcks lättare till liv så vi hinner igenom flera. Jag blandar mellan att vi
väcker gamla dansser till liv, med såna som vi förhoppningsvis kan och med de senaste
utlärda så vi inte glömmer dem på en gång. För er som inte ska till Kumla och kanske inte kan
alla danser vi lärt oss tidigare kan ändå komma, åtminstone del av kvällen. Jag börjar med
såna Gary-danser vi har lärt oss och tar den nya dansen första halvan av kvällen. Sen går vi
över till att repetera upp några andra.
Så här har jag tänkt mig i V17:
1. Til You Can´t (Gary-dans)
2. Bad Habits (Gary-dans)
3. The Greatest Love Of All (Gary-dans)
4. Dopamine – rep! (Gary-dans)
5. Easy On Me – Lotta lär ut (Gary-dans)
6. When I Met You
7. 1+1
8. Celtic Duo (Gary-dans)
9. Vanotek Cha (Gary-dans) – Elly repeterar
10. I Came To Love You (Gary-dans) – Eva repeterar

Så här har jag tänkt mig i V18:
Vi dansar de danser vi repeterade förra gången/lärde ut, dvs Dopamine, Easy On Me,
Vanotek Cha, I Came To Love You endast genom att visa en-två väggar för att hinna med.
(Så glöm inte trampa hemma under veckan). Sen ger vi oss på…
1.
2.
3.
4.

To The Moon & Back – rep (Lotta)
Mates Of Soul – rep (Lotta)
Love Remains – rep (Eva ?)
Slowly, Gently, Softly -rep (Elly?)

Om ngn mer än Elly o Eva kan tänka sig att repetera upp nån av danserna för att sedan visa
övriga blir jag tacksam. Denna veckas danser är lite svårare än förra veckan så det gäller att
vi får upp ångan för att hinna med. Ser vi sen att danslistan innehåller annat så är vi ju inte
sämre än att vi kan ändra oss och träna upp annan dans än de/den vi tänkt. Tillsammans
hjälps vi åt så går det nog bra. Eller hur?
Efter Kumla blir det några veckors vila inna Sommardanserna på Klinta börjar…
Ha det gott i vårsolen så länge!
Ses snart igen!

