–"

J

ag har gått på DansCompagniet sedan jag var 3 år. Och har dansat bland annat
stepp och street. Jag tycker om DansCompagniet för att man kan träffa nya människor
och vara med sina kompisar här. Och såklart dansa! All personal här är väldigt snälla.
Jag rekommenderar alla att gå på DansCompagniet."

Laura Mazetti 10 år

–"

J

ag har dansat på DansCompagniet sen jag var 3 år gammal. Pedagogerna här
är engagerade och snälla. Det är mysigt att träffa sina danskompisar och de som arbetar
här varje vecka. Varje vår har vi avslutning på Dieselverkstaden, då får vi uppträda på
en riktig scen vilket jag gillar. DansCompagniet är en del av mig kan man säga."

Alva Apelgren 13 år

F

–" örsta gången jag klev in genom DansCompagniets dörrar var jag 3 år gammal.
Sedan dess har jag klivit in genom samma dörrar varje termin i snart 16 år. För mig har
DansCompagniet blivit mitt andra hem. Jag har lärt känna mina bästa vänner här och
jag har mer eller mindre vuxit upp här. Jag har även lärt mig viktiga saker som jag har
tagit med mig, tack vare de fantastiska pedagoger som arbetar på DansCompagniet.
DansCompagniet är en plats som låter barn växa upp och älska dans, samtidigt som
man får utvecklas och lära sig tekniker som är viktiga att kunna inom olika dansgenrer.
DansCompagniet är en plats som har fått mig att vilja utbilda mig inom dans på heltid
efter gymnasiet."
Linda Östby 18 år

–"

J

ag började ta mina första danslektioner 2018 och efter att ha provat på olika
dansstilar kände jag att det var den klassiska baletten som passade mig bäst. Från
och med höstterminen har jag skaffat terminskort och tränar nu 7 pass i veckan här på
DansCompagniet. Det blir mest klassisk balett men även jazz, modernt och disco.
Jag trivs jättebra med dansen, den ger så mycket till både kropp och själ. Sen har vi
också en fin gemenskap på lektionerna."

Sebastian Hedqvist 30+

–"

J

ag har under många år dansat orientalisk dans flera gånger i veckan här på
DansCompagniet. Dansen passar mig perfekt och Bia är en fantastisk och inspirerande lärare. Man blir stark av att dansa, bygger muskler i mage, rygg, armar och ben.
Den hjälper en också att inte stelna till i vare sig kroppen eller själen.
När man dansar glömmer man sin ålder och öppnar dörren mot en annan värld."
Ann-Charlotte Snickars 60+

www.danscompagniet.se
Kontakta oss gärna på info@danscompagniet.se eller telefon 08 - 652 87 00

