Uddannelse i Ballroom Fitness™

Ballroom Fitness™ er pardans uden partner, og konceptet rammer både unge,
midaldrende og ældre, idet alle kan være med. Trinnene og serierne er nemlig
bygget op på en sådan måde, at intensiteten er varierende.

Undervisning af høj kvalitet
Ballroom Fitness™ er allerede et hit mange steder i Danmark og resten af
verden.
For at kunne tilbyde Ballroom Fitness™ på holdtræningsprogrammet og for at
fastholde en undervisning af høj kvalitet, er det påkrævet at have certificerede
Ballroom Fitness™ instruktører.
Selve certificeringen er baseret på et to-dags kursus, der er en blanding af
teoretisk og praktisk undervisning.

Pris for centre/foreninger/kæder:
Vi har udviklet en særlig ”licenspakke”, for at sikre at I som
centre/danseskoler får uddannet tilstrækkeligt med Ballroom Fitness™
instruktører. Licensen følger centret/foreningen/skolen (udbyderen) og ikke
instruktøren.
Pris for uddannelsen:
4.995 kr. - Uddannelse af op til 3 instruktører
5.900 kr. - Uddannelse af op til 4 instruktører
Som udbyder får du hver tredje måned tilsendt en DVD med forslag til nye
trinkombinationer og musikvalg, så jeres instruktører hele tiden får ny
inspiration. Ønsker I at uddanne mere end fire instruktører fra samme
center/forening/skole, så kontakt Swingtime for et særligt tilbud.
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Licensen gælder for et år, herefter indgås aftale for en ny 12 måneders
periode, som koster 1.895 kr., hvor udbyderen får en dvd med nye trin tilsendt
hver tredje måned.

For instruktører, der er ”sig selv”
Hvis du ikke har et fitnesscenter eller en danseskole, som betaler for
certificeringen til Ballroom Fitness™, kan du stadig godt blive uddannet som
instruktør.
Prisen for instruktører, der er ”sig selv” er 3.995 kr. for uddannelse inkl. et
års licens, hvor man ligeledes får tilsendt en DVD hver 3. måned.
Licensen til at undervise i Ballroom Fitness™ gælder et år, herefter betaler du
som selvstændig instruktør 1.895 kr. for fornyelsen af licensen for endnu et år.
For dette beløb modtager du hver tredje måned en DVD med forslag til nye
trinkombinationer og musikvalg, så du hele tiden får ny inspiration til dine
Ballroom Fitness™ timer.

Selve uddannelsen
For at blive optaget på uddannelsen kræver det, at du enten har
undervisnings- eller danseerfaring. Du tilmelder dig ved at sende en mail til
info@swing-time.dk, hvor du skriver hvilke datoer, du ønsker at være på
kurset (kurset er over en weekend – to dage) samt kort beskrivelse af dig selv
og din evt. undervisnings-/danse erfaring.

Datoer for 2018:
Lørdag den 21. april 2018 kl. 10-17 - Farum
Søndag den 22. april 2018 kl. 9-16- Farum
Lørdag den 3. november 2018 kl. 10-17 - Randers
Søndag den 4. november 2018 kl. 9-16 - Randers
Der er begrænset antal pladser, så tilmeld dig allerede i dag!
Vil du vide mere
om dine muligheder som Ballroom Fitness™ instruktør eller som udbyder, så
kontakt Swingtime på 48 22 43 24 eller info@swing-time.dk
Vi ses på dansegulvet!
Elisabeth Dalsgaard
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