Nr. 3 2004

Pausen är över!
Nu är det dags att komma
upp ur vattnet och ta sig
till danslokalen. Boka en
kurs och häng med!
Hösten kommer att bli
fartfylld, glöm ej boka
jubiléumsfesten redan nu!

Mathias

Jubiléumsfest! Den 23 oktober går årets höstfest av stapeln som i år blir något
alldeles extra - Gåsastegets 10 årsjubileum! Den hejdundrande festen med
middag och dans till Zlips kommer att vara på Jägersbo. Mer information
kommer snart.... Håll utkik på hemsidan och på tisdagsdansen.
/Festkommittén

Tisdagsdansen på Vipan! Tisdagen 24/8 kl.19.00 – 22.30 startar vi terminen
med dans till bandet TESSIZ. Så ta med alla du känner o dansa loss till detta
underbara band. Fikan i pausen ingår i priset. Påföljande tisdagar kommer att
fortskrida som vanligt, med en del överraskningar längre fram på terminen.

Föräldramöte. Tisdagen den 14 september kommer det att vara föräldramöte i
samlingssalen på vipan mellan 19:00-20:00. Denna timme dansar vi i ett
klassrum i huset bredvid den lilla rondellen på skolområdet. Vakterna visar er
tillrätta.

Sommarkurs! Lördagen 14/8 håller Gåsasteget en provapåkurs i salsa. Kursen
kommer att vara på nybörjarnivå och är GRATIS för ALLA medlemmar i
Gåsasteget. Ifall man vill bli medlem, kostar medlemskap för hösten 2004 bara
100:-. Glöm inte att anmäla er så fort som möjligt!!!

Kulturnatten. Den 18/9 kommer Gåsasteget att hålla en workshop, där vi lär
ut bugg, lindy hop och BW till intresserade. Vi hoppas att vi får vara på
Kulturens dansbana i år igen, men man vet aldrig så håll koll på hemsidan!

Barnkurs. Efter många lyckade barnkurser, fortsätter vi att hålla hela
tre kurser till med Pernilla Bonny som ledare! Den 18-19/9 håller hon en
nybörjarkurs i bugg för barn mellan 10-14år. Senare under hösten steg 1 & 2.

Lokaler!!! Som alltid är vi intresserade av information ang. fina lokaler som vi
skulle kunna hålla kurser i, eller rent utav köpa och ha som egen klubblokal.
Har du tips så kontakta någon i styrelsen.
Mvh Styrelsen

Tävling! Nu startar höstterminens tävlingssäsong, med början i Halmstad 5/9, då
91:an buggen går av stapeln.
Kom gärna och heja på alla som tävlar! (Vi behöver er). Vill du ha mer
information eller vägbeskrivning? Kontakta då tävlingsansvarige Lene på
lene@mazze.dk eller något par ni vet som ska dit. Entré 60 kr.

Minikurs! Under hösten kommer vi att hålla endast en minikurs, fyra tisdagar
mellan 19.00 – 20.00. Vi återkommer senare med mer info på hemsidan och
tisdagsdanserna.
Ingen föranmälan krävs. Bara kom och dansa!!!

PR-kommittén söker dig som är intresserad av att hjälpa till i föreningen.
PR-kommitténs arbete består i att göra reklam för Gåsasteget i form av
tidningsannonser, redigera gåsabladet samt att göra en del affischer vid
kursstarter. Ett utmärkt tillfälle för dig som vill dra ett strå till stacken.
Eller är du intresserad av att hjälpa till med något annat i föreningen?
Hör av Dig på tel: 046-15 77 70 eller via email: gasasteget@bolina.hsb.se.

Vill du börja tävla? Det finns åldersklasser och nivåer som passar alla.
Lämpliga kurser är par- eller tävlingsträning. Tag kontakt med
tävlingsansvarig Lene Nyberg på lene@mazze.dk.

Priser:
Medlemskap för hösten kostar 100 kr (halva priset t.o.m det år man fyller 18).
Som medlem får Du halva inträdespriset på tisdagsdanserna, minst 15% rabatt på
det ordinarie kursutbudet samt rabatt på en hel del andra kurser. Köp
medlemskortet lämpligen på tisdagsdansen, eller via postgirot med namn, adress
och telefonnummer tydligt angivna.
Medlemspris Övriga
Inträde tisdagsbugg
10 kr
20 kr
Inträde terminsstart och –slut
20 kr
40 kr
Inträde minikurs (inkl. bugg)
20 kr
40 kr

Gåsastegets postgironummer: 825367-6
Gåsastegets nya styrelse:
Veronica Nyberg

046-12 01 47

veronica.nyberg@fagotten.org

046-13 12 43

bengt.linne@telia.com

Per Göran Andersson 046-12 65 56

pga012@hotmail.com

Ordförande

Bengt Linné
Vice Ordförande
Sekreterare

Björn Björkholm

046-211 33 52

bjorkholm@home.se

046-12 61 28

bjorn.akesson@lund.studit.com

0731-53 99 90

dans@mazze.dk

Kassör

Björn Åkesson
Ledamot

Mathias Rosén

Suppleant, musikansvarig

Ulf Larsson

040-97 09 16

ulf.larsson@bolina.hsb.se

Suppleant, ansvarig för kursanmälningar (046 – 15 77 70)

Laila Johansson

046-12 65 56

gullan.johansson@telia.com

Suppleant

Webansvarig och ansvarig utgivare av Gåsabladet:
Ulf Larsson
040-97 09 16 ulf.larsson@bolina.hsb.se
Festkommittén:
Jenny Nilsson
046-18 99 41 kem96jnn@mds.mdh.se
Gåsabladsredaktör: Mathias Rosén
0731-53 99 90 dans@mazze..dk
Valberedning:
Petra Gunnarsson
dansmys@telia.com

Danslokaler:
Båtyxan på Gunnesbo
Axelgård i Vallkärra
Vipan, Vipeholmsskolans aula
Hemvärnsgården, Getingevägen i Lund
Byastugan i Lilla Harrie

Kalendarium
Lör
Tis
Ons
Tis
Sön
Sön
Tis

14 aug Salsa, Nybörjare - Endagarskurs
17 aug Styrelsemöte i Gåsasteget
18 aug Extra träningstid på Vipan
24 aug Terminsstart, Tisdagsträning på Vipan med Tessiz.
29 aug Bugg, Tävlingsträning - startar
29 aug Bugg, Parträning - startar
31 aug Tisdagsträning med veckans tur

kl. 10.00 - 16.00

Lör
Sön
Tis
Tors
Lör
Sön
Tis
Ons
Ons
Lör
Mån
Tis
Tis

04 sep Boogie Woogie, Nybörjare – startar
05 sep Tävling i Halmstad (91:an Buggen)
07 sep Tisdagsträning med veckans tur
09 sep Utveckla Din Bugg – startar
11 sep Bugg, Nybörjare – startar
12 sep Bugg, Steg 2 – startar
14 sep Tisdagsträning med veckans tur
15 sep Bugg, Steg 3 – startar
15 sep Boogie Woogie, Fortsättning – startar
18 sep Bugg, Nybörjare, barn 10-14år – startar
20 sep Bugg, Steg 1 – startar
21 sep Tisdagsträning med veckans tur
28 sep Tisdagsträning med veckans tur

kl. 10.00 - 15.00

Tis
Lör
Lör
Tis
Lör
Mån
Tis
Lör
Tis

05 okt Tisdagsträning med veckans tur
kl. 19.00 - 21.30
09 okt Bugg, Nybörjare - Helgkurs startar
kl. 10.00 - 16.00
09 okt Bugg, Steg 1, barn 10-14år – startar
kl. 11.00 - 14.00
12 okt Tisdagsträning med veckans tur
kl. 19.00 - 21.30
16 okt Tävling i Klippan (Wild West Trophy)
18 okt Bugg, Steg 1 – startar
kl. 19.30 - 21.30
19 okt Tisdagsträning med veckans tur
kl. 19.00 - 21.30
23 okt 10-års jubileum, mer information kommer senare...
26 okt Tisdagsträning med veckans tur
kl. 19.00 - 21.30

kl. 19.00 - 21.00
kl. 19.00 - 22.30
kl. 10.00 - 12.30
kl. 13.00 - 15.30
kl. 19.00 - 21.30

kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.00 - 20.30
kl. 10.00 - 16.00
kl. 18.30 - 19.45
kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.30 - 20.45
kl. 20.45 - 22.00
kl. 11.00 - 14.00
kl. 19.00 - 20.30
kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.00 - 21.30

För ett mer detaljerat kalendarium: Se hemsidan

Glöm inte dansen på Vipan varje tisdag
klockan 19.00 – 21.30!
Du kan även maila oss på: gasasteget@bolina.hsb.se
Telefon: 046 – 15 77 70

www.gasasteget.org

