
Brevik Danseverksted 
presenterer: 

 
Timeplan høst 2018 

Vestby  Son 
Mandag Tirsdag Mandag Tirsdag 

5-7 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr. Aumy 
17:00-18:30 
Pepperstad 
Grendehus 

3-4 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 

Instr. Chimma 
17:30 – 19:00 

Teten ,  
Vestby sentrum 

3-4 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr.Astrid 

17:30 – 19:00 
Grevlingen, 
Kultursalen 

1-2 klasse 
Dans og lek/ 
Showdance 

Instr. Karoline 
17:15 – 18:15 

Speilsalen,  
Brevik Skole 

 

 

 

8-10 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 

Instr. Chimma 
19:00 – 21:00 

Teten,  
Vestby sentrum 

 

8-10 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr.  Lina 

19:00 – 21:00 
Grevlingen, 
Kultursalen 

5-7 klasse 
Trendbasert/ 
Showdance 
Instr. Betina 

Kl. 18:30 – 20:00 
Speilsalen,  

Brevik Skole 
 

 

OPPSTART UKE 36 
F.O.M. Mandag 3. September. 

 

Brevik Danseverksted er for alle, både gutter og jenter☺ 
Meld deg på: www.vestby.kommune.no/danseverksted (Under «Selvbetjening» og 

søknad om inntak til kulturskolen). 

 
Spørsmål? Kontakt daglig leder, Chimma Okoye, tlf (sms): 47305792 eller på 

mail 

brevikdanseverksted@hotmail.com 

 

Bare møt opp på gruppen du ønsker å delta på! 

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


Hva er egentlig Brevik Danseverksted? 
Brevik Danseverksted er en del av klubb & fritid og har siden år 2000 vært et 

populært danse undervisningstilbud 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 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.  

Hvordan melder vi oss på? 
De som allerede er danseelever møter opp ved første trening. Utmelding skjer skriftlig 

til daglig leder på epost brevikdanseverksted@hotmail.com innen oppstart.  

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

(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 til daglig leder.  

Pris per halvår: kr 790,-. Faktura sendes i løpet av semesteret. 

 

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.  

 

mailto:brevikdanseverksted@hotmail.com


Oversikt over navn og telefon 
Instruktører ved Brevik Danseverksted, våren 2018 

 

Instruktørene: 
 

 

Navn Telefon 

Lina Rojas  901 79 417 

Chimma Okoye 473 05 792 

Betina Linge 478 41 906 

Karoline Lønne 966 23 095 

Astrid Rød 450 61 404 

Aumy Nielsen 908 07 313 

 


