
Brevik Danseverksted  
presenterer: 

 
Timeplan våren 2017 

 

Vestby  Son 
Mandag tirsdag Mandag Tirsdag  Torsdag 

5-7 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr. Tuva M 
17:00-18:30 
Pepperstad 
Grendesenter 

3-4 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr. Sunah, Saba 
og Lina 
17:00 – 18:30 
Pepperstad 
Grendesenter 

3-4 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr. Tuva S og 
Sofia 
17:30 – 19:00 
Grevlingen, 
Kultursalen 

1-2 klasse 
Dans og lek/ 
Showdance 
Instr. Betina og 
Silje 
17:15 – 18:15 
Speilsal, Brevik 
 

5 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr. Aumy og 
Rikke 
Kl. 17:00 - 18:30 
Speilsal, Brevik 

 

 

8-10 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr. Katrine og 
Chimma 
18:30 – 20:30 
Pepperstad 
Grendesenter 
 

8-10 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr.  Susanne 
19:00 – 21:00 
Grevlingen, 
Kultursalen 

7 klasse  
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr. Seline og 
Martine  
Kl. 18:30 – 20:00 
Speilsal, Brevik  
 

6 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr. Karoline 
og Astrid 
Kl. 18:30 – 20:00 
Speilsal, Brevik 

 

OPPSTART UKE 4    
 F.O.M. MANDAG 23. JANUAR 

 

Bor du i Vestby men vil trene på Pepperstad, bare kom! Bor du i Vestby, men vil trene 

i Son, bare kom! Bor du i Son, men vil trene i Vestby, bare kom! Bor du på 

Pepperstad, men vil trene i Vestby, bare kom! Alle er velkomne! 

 
Meld deg på: www.vestby.kommune.no/danseverksted  
Spørsmål? Kontakt daglig leder, Katrine Schjolden tlf (SMS): 91996125 eller på 

mail brevikdanseverksted@hotmail.com 

 

 

 
 

http://www.vestby.kommune.no/danseverksted
mailto:brevikdanseverksted@hotmail.com


Påmeldingsrutine 
De som allerede er danseelever møter opp ved første trening. Utmelding skjer skriftlig 

til kulturskolen innen oppstart.  

Nye søkere: Elektronisk registrering sendes til kulturskolen sendes så raskt som 

(kulturskolen håndterer påmelding og elevlister, ikke undervisning). Gå til på 

danseverkstedets hjemmeside: http://www.vestby.kommune.no/danseverksted. Følg 

lenken til ”Søknad om inntak kulturskolen” under ”selvbetjening”. Alle søkere møter 

så direkte opp til første dansetime.  

 

Første time er prøvetime. Påmelding er bindende f.o.m. 2. trening. For å bli med 

på kurset må eleven møte opp på første eller andre trening for å ikke miste 

plassen sin! Hvis man ikke har mulighet til å komme på første eller andre 

trening må man sende en melding til instruktøren.   
Elevplass er gjeldende fram til skriftlig utmelding er sendt kulturskolen. 

Pris per halvår: kr 710,-. Faktura sendes i løpet av semesteret. 

 

Fakta om Brevik Danseverksted 
Brevik Danseverksted er en del av klubb & fritid og har siden år 2000 vært et 

populært danseundervisningstilbud for barn og unge i alderen 6-18 år. Instruktørene er 

selv ungdommer som danser i danseverkstedet, og på den måten er det ungdom som 

underviser ungdom. Denne metoden kalles ”ung-til-ung-formidling”. Det innebærer at 

instruktørene ikke får lønn for arbeidet i form av penger, men i form av 

kompetanseheving innen dans og formidling gjennom godt kvalifiserte 

danseinstruktører, veiledning og felles utveksling av erfaring. 

Danseverkstedet drives av unge, og for unge! 

Undervisningen består av showdance/funk og creative dance, og varer et halvår. Som 

en avslutning på semesteret, arrangeres det en forestilling hvor alle elevene får vist 

hva de har lært og jobbet med i løpet av kursperioden.  

 

 

Regler i Brevik Danseverksted 
- Eleven har møteplikt på alle treninger. Dersom eleven blir syk, eller av andre 

grunner ikke har mulighet til å møte på trening, skal det gis beskjed om dette til 

instruktør før trening. (telefonnumre til hver enkelt instruktør står i heftet) 

- Fravær føres. Dersom en elev har vært borte fra mer enn tre treninger uten å si i fra 

på forhånd, gis det ikke ut kursbevis til eleven. 

- Under trening skal eleven ha på seg dansebukse/treningsbukse. Dette er fordi eleven 

skal kunne utfolde seg så godt som mulig. Olabukser eller andre bukser i stivt stoff, 

reduserer bevegelsesevnen. 

- Mobiltelefoner skal ikke benyttes i treningstiden.  

- Eleven har ikke lov til å ha med seg venner på trening. Selv om en utenom kurset 

kun sitter stille og ser på, kan det gjøre andre elever utrygge. 

- Brevik Danseverksted jobber for å forebygge rus. Røyking tillates ikke i tilknytning 

til trening og forestillinger. Bruk av ulovlige rusmidler er uforenlig med deltakelse. 

- Brevik Danseverksted jobber for at alle skal ha det gøy og føle seg verdsatt.  

 



Oversikt over navn og telefon 
Instruktører ved Brevik Danseverksted, Våren 2017 

 

Instruktørene: 
 

 

  

 
 

Navn Telefon 

Katrine Schjolden 919 96 125 

Tuva Schei  911 50 225 

Seline Enebakk 

Lina Rojas  

957 08 919 

901 79 417 

Martine Asp 

Chimma Okoye 

981 46 892 

47 305 792 

Rikke Nyqvist  

Betina Linge 

400 87 709 

478 41 906  

Susanne Sæther  950 14350 

Tuva Martinsen 907 95 269 

Sunah Salievska 

Saba Bhatti 

903 66 371 

454 31 091 

Astrid Priyanka 450 61 404 

Aumy Nielsen 908 07 313 

Silje Christensen 948 22 292 

Sofia Røstad 921 36 190 


