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VIKTIG INFO TIL ALLE VÅRE DANSERE HØSTEN 2020 
 

Velkommen til en ny og noe annerledes dansesesong på Ulriken bydelssenter. Det er en utfordring å planlegge sesongen i disse 
Koronatider. Vi har etter beste evne forsøkt å sette opp en plan som kan fungere for så mange som mulig. Inntil videre (pr. 25. 
juni 2020) er det imidlertid en del restriksjoner på våre aktiviteter. 
 

På alle pardans-aktiviteter blir det inntil videre fast partner uten partnerskifter underveis. Du må melde deg på med en du 
allerede har nærkontakt med (ektefelle, kjæreste, en du bor sammen med eller en klemmevenn). Dette er langt fra en ideell 
situasjon for oss. Vanligvis er både par og enslige like velkommen på pardanskurs i Kom og Dans. Men med utgangspunkt i 
dagens retningslinjer, står vi mellom pardanskurs med fast partner eller ingen pardanskurs i det hele tatt. For å klare å holde 
hodet over vannet og noe drift i gang, har vi valgt å kjøre i gang par-kurs på denne måten. Så håper vi at vi så snart som mulig 
skal kunne ønske alle pardansere velkommen, uavhengig av om vi har en fast partner å melde oss på med eller ikke. 
 

Andre restriksjoner/tilpasninger i høstens program: 
 

• Vi har begrensninger på hvor mange deltakere som kan være i hvert rom.  
• Alle minidanser utgår. 
• Det er lagt inn min. 15 minutters pause mellom alle aktiviteter, hvor vi går over og desinfiserer kontaktpunkter i 

lokalene. 
• Alle høstens kurs vil ha påmelding, fastpris og forhåndsbetaling. Forhåndsbetaling på kurs innføres for å eliminere 

flere kontaktpunkter (kontanter, tastatur på kortleser, avkrysning på klippekort og lister etc). Se siste side i programmet 
for informasjon om påmelding og priser. Merk at det er rabattert pris for deg som ønsker å gå 2-3 økter pr. kveld. 

• Vi tar i bruk klippekortsystemet igjen så snart smittevernregler tilsier at det er greit. Inntil videre utvider vi gyldigheten 
med 1 år på alle utstedte klippekort.  

• Alle dansekvelder betales ved oppmøte, ingen forhåndsbetaling (men påmelding, se neste side). Vi håper alle har 
mulighet til å betale bank/kredittkort. Vi anbefaler alle å tæppe kortet (bruke kontaktløs betaling).  

 

NB! Planen for høsten kan endres på kort varsel ut ifra  
oppslutning og endringer i smittevernregler. 

 
Noen kjøreregler for våre aktiviteter, som skal gjøre det trygt for alle å delta: 
 

• VIKTIGST! Ikke kom på dans hvis du er syk. 
• God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.  
• Det er håndvask på toalettene både oppe og nede. Vi sørger i tillegg for antibac i lokalene. 
• Personer som allerede har nærkontakt (faste dansepartnere) kan omgås normalt. 
• Unngå håndhilsning og klemming. 
• Vi må ha minimum 1 meters avstand mellom alle deltakere/par. Dette gjelder både på vei inn og ut av lokalene, i 

garderoben samt på dansegulvet. Ta hensyn til hverandre. 
• Hvis du ønsker å ta pause, så trekk gjerne utendørs. 
• I pausene mellom kurs/dansekvelder må vi tømme lokalet og desinfisere utsatte flater. Vi ber om at ingen oppholder 

seg i salen denne perioden. 
 

Vi vil alltid søke å følge myndighetenes pålegg og anbefalinger. 

 
DANSEHELGER + NISSEDANS HØSTEN 2020 
 

Vi planlegger 3 dansehelger i høst. Vi må komme tilbake med mer innhold i disse når Koronasituasjonen for høsten er mer 
avklart. Men datoene blir som følger: 
 

• 19.-20. september. Dansehelg. 2 dagers grunnkurs. Niels Poulsen gjesteinstruktør line dance. Mer info kommer! 
• 16.-18. oktober. Høstfesthelg. Mer info kommer! 
• 13.-15. november. Line dance Weekend med Jamie Barnfield. Mer info kommer! 

 
I tillegg planlegger vi for tradisjonell NISSEDANS på Ulriken bydelssenter lørdag 5. desember kl. 20-24. Mer info kommer! 

  



KVELDSPLANER HØSTEN 2020 
 
MANDAGER fom. 24/8 tom. 12/10 (8 uker) – plan for okt-des annonseres senere! 
 

Kl. 1800-1900 
FASTINGSWING  
Nivå 3 
 

Kl. 1800-1900 
FASTINGSWING  
Nivå 1 – Grunnkurs  

Kl. 1800-1900  
FASTINGSWING  
Nivå 2 

   
Kl. 1915-2015 
ZUMBA for alle 
 

Kl. 1915-2015 
FASTINGSWING  
Nivå 4 – Temakurs 

Kl. 1915-2015 
UNGSWING STUDENTER 18-30 
Nivå 2 - Videregående 

   
Kl. 2030-2130 
UNGSWING STUDENTER 18-30 
Nivå 1 – Grunnkurs  

Kl. 2030-2130 
LINE DANCE Nivå 1 
Grunnkurs 

 

 
TORSDAGER fom. 27/8 tom. 15/10 (8 uker) – plan for okt-des annonseres senere! 
 

Kl. 1530-1700 
ENKEL LINE DANCE 65+ 

 

   
Kl. 1730-1830 
LINE DANCE Nivå 3 
Øvet 

 
 
 

  
 Kl. 1830-1930 

LINE DANCE Nivå 1 
Grunnkurs 

Kl. 1830-1930 
LINE DANCE Nivå 1 
Grunnkurs 

Kl. 1845-1945 
LINE DANCE Nivå 2 
Litt øvet  

  
 Kl. 1945-2045 

LINE DANCE Nivå 4 
Avansert både rep. og nytt 
 

 
Kl. 2000-2130 
DANSEKVELD 
Swing fom. 27/8 tom. 15/10. 
Med innslag for alle – både de som 
kommer i par og alene – ca. halvveis i 
kvelden. Mulighet for å gå litt over tiden 
ved god stemning og mye folk! 

  
  
  

 
TORSDAGS-DANSEKVELDER MED SWING 
 

Torsdags-dansekveldene blir annerledes fram til smitteverntiltakene reduseres/oppheves. Gjeldende regler pr. 25. juni tillater 
kun at man kan danse med fast partner man allerede har nærkontakt med (ektefelle, kjæreste, en man bor sammen med, 
klemmevenn). Men vi kan selvfølgelig være sosiale med hverandre (på min. 1 meters avstand). Vi er også pålagt å begrense 
antall par som er tilstede. Pga. smittevernregler må vi inntil videre ha oversikt over alle som besøker dansekveldene våre. Du kan 
melde deg på via våre nettsider på forhånd, da er du garantert plass. Alternativt noterer vi navn og kontaktinfo når du kommer – 
men da kan det skje at det er fullt, og du må vente litt før du kommer inn! Betaling med bank-/kredittkort ved oppmøte.  
 

På våre populære dansekvelder på Ulriken bydelssenter får du praktisere det du lærer på kurs i et hyggelig miljø! Vi serverer 
hovedsakelig musikk til Fastingswing, Rock’n Roll, Blues og Boogie – med et innslag ca. midt i dansekvelden. Her instruerer og 
danser vi danser alle får til og kan være med på også uten partner. Sosialt og kjekt – og en aktivitet som gjør at alle kan komme 
seg ut på gulvet. 

Dansekveldene våre for høsten er foreløpig planlagt hver torsdag fom. 27. august tom. 15. oktober kl. 20-2130. Pris kr. 70. 

 
  



FASTINGSWING, ROCK’N ROLL, BLUES & BOOGIE 
 

Swing og Rock’n Roll etter Johan Fastings kursopplegg er den norske folkeformen av swingdansen, som hundretusener av 
nordmenn har vært på kurs i. Dette er danseformen «alle» kan. Vi kjører kurs på hele 5 nivåer – finn nivåer som passer deg! 
 

FASTINGSWING NIVÅ 1 
 

Dette er grunnkurs for deg som vil komme i gang med dansen. Ingen tidligere danseerfaring påkrevd! Du lærer forskjellige turer 
og kombinasjoner – nøkler for å beherske den folkelige swingformen. Du må gå minimum en serie over 8 uker før du kan gå 
videre til neste nivå. Føler du at du trenger mer trening på det grunnleggende, så går gjerne noen uker ekstra! 
 

Ukekurs over 8 kvelder Swing/Rock’n Roll Grunnkurs Oppstart mandag 24. august kl. 1800-1900.  
HELGEKURS 2 dager Swing/Rock’n Roll Grunnkurs Lørdag 19/9 kl. 1300-1430. Søndag 20/9 kl. 1300-1430. 
HELGEKURS 2 dager Swing/Rock’n Roll Grunnkurs Lørdag 17/10 kl. 1300-1430. Søndag 18/10 kl. 1300-1430.  
 
FASTINGSWING NIVÅ 2 
 

Her lærer du nye, spennende turer og teknikker for å få en mer variert og morsom dans. I tillegg repeterer vi det viktigste fra 
grunnkurset.  For å gå videre til neste nivå må du ha gått både grønt, rødt, blått og gult kurs, totalt 16 uker. Vi anbefaler i 
tillegg at du har tilegnet deg en del dansetrening på våre dansekvelder. 
 

Ukekurs over 8 kvelder Swing/Rock’n Roll Nivå 2 Oppstart mandag 24. august kl. 1800-1900. BLÅTT+GULT KURS. 
 
FASTINGSWING NIVÅ 3 
 

Ulike instruktører og mange kursopplegg gjør at du alltid vil lære noe nytt – og mange velger å gå sesong etter sesong i et trivelig 
og inkluderende dansemiljø! I tillegg til kursene, anbefaler vi også at du trener på det du lærer på våre torsdags-dansekvelder! 
 

Ukekurs over 8 kvelder Swing/Rock’n Roll Nivå 3 Oppstart mandag 24. august kl. 1800-1900. Disse 8 ukene står varierte turer 
og teknikker til swingmusikk i medium tempo på planen. 

 
FASTINGSWING NIVÅ 4 og 5 – TEMAKURS 
 

Nivå 4 og 5 kaller vi temakurs. Her spesialiserer vi oss i ulike stilarter tilpasset forskjellige typer 
musikk, f.eks. Rock’n Roll, Glidende Swingformer, Blues, Boogie og Shuffle-Swingformer. Kursene er 
innholdsrike og spennende, av og til også fysisk krevende.  
 

Ukekurs over 8 kvelder TEMAKURS Jump Boogie. Fastingswing nivå 4 og 5. Oppstart mandag 24. 
august kl. 1915-2015. Kombiner de lange og korte bølgende i en 
superanvendelig danseform til blues og rnb! Vi starter med det 
grunnleggende og går raskt videre med turer og teknikker som vil være 
nyttige for alle - både tidligere og nye jumpdansere! 

 
 
 

  



UNGSWING – EGNE KURS FOR STUDENTER OG UNGE VOKSNE 
 

Dette er egne kurs i SWING & ROCK’N ROLL for deg som vil danse med andre i alderen ca. 18 og opp til 30 år. Kursene har noe 
raskere progresjon enn våre ordinære kurs for alle aldre. På videregående-seriene blir det ulikt innhold, så ta gjerne flere kurs!  
 

UNGSWING STUDENTER Grunnkurs  8 mandager fra 24/8 kl. 2030-2130 . Stud/tenåring kr. 400. Andre kr. 700. 
UNGSWING STUDENTER Videregående 8 mandager fra 24/8 kl. 1915-2015 . Stud/tenåring kr. 400. Andre kr. 700. 

 
SVENSKBUGG 
 

Svenskbugg er den store, levende dansetradisjonen i Sverige, tilsvarende vår egen Fastingswing i Norge. Dette er en pardans 
som beveger seg rundt på gulvet. Våre kursopplegg er enkle og effektive, og gjør deg raskt i stand til å takle videregående turer!  
 

SVENSKBUGG-kursene tar pause nå i starten av sesongen. Vi har planlagt kurs i bugg igjen senere. 

 
WEST COAST SWING (WCS) 
 

West Coast Swing er en elastisk partnerdans som danses til Blues, Rhythm’n Blues, Country etc. Dansen foregår på en linje (slot) 
hvor jenten føres fram og tilbake i ulike turer og kombinasjoner. Dansen gir store rom for improvisasjon og personlig stil. PS! Vi 
anbefaler at du har gått grunnkurs i minst en annen danseform før du prøver deg på West Coast Swing.  
 

WCS-kursene tar pause nå i starten av sesongen. Vi har planlagt kurs i WCS igjen senere. 

 
ZUMBA 
 

Lyst til å danse deg svett til fengende latinske rytmer som Cumbia, Salsa, Merengue og Reggaeton? Da er Zumba midt i 
blinken! Timen går i ett uten stopp. Zumba er bygd opp rundt enkle trinn og trinnkombinasjoner som alle får til!  
 

ZUMBA FOR ALLE    8 mandager fra 24. august kl. 1915-2015. 
 

 
  



LINE DANCE 
 

Velkommen til Bergens største og triveligste line dance-miljø! Line Dance danses uten partner i en gruppeformasjon på rekker 
til ulik musikk; country, pop, latin, osv. Vi holder faste ukekurs på Ulriken bydelssenter på torsdager. Hos oss finner du et tilbud 
enten du er helt fersk, eller har danset i mange år. 
 

ENKEL LINE DANCE FOR GODT VOKSNE 65+ 
 

Vi inviterer til sosialt og hyggelig kurs i enkel line dance for godt voksne over 65 år. Pris kr. 800. 
 

LINE DANCE Grunnkurs 65+  8 torsdager fra 27. august kl. 1530-1645. 
 
LINE DANCE NIVÅ 1 
 

På grunnkurs lærer du de viktigste basistrinnene gjennom flere ulike danser. Vi har totalt tre ulike grunnkurs som kjøres i fast 
rotasjon, og anbefaler å ta minst 2 serier over 8 uker før du avanserer til neste nivå. 
 

LINE DANCE Grunnkurs   8 mandager fra 24. august kl. 2030-2130.  
LINE DANCE Grunnkurs    8 torsdager fra 27. august kl. 1830-1930. 
LINE DANCE Grunnkurs HELG  Fredag 13/11 kl. 1900-2030. Lørdag 14/11 kl. 1200-1330. 
 
LINE DANCE NIVÅ 2 
 

LINE DANCE Litt øvet   8 torsdager fra 27. august kl. 1845-1945. 
 
LINE DANCE NIVÅ 3 
 

LINE DANCE Øvet   8 torsdager fra 27. august kl. 1730-1830. 
 
LINE DANCE NIVÅ 4 / REPETISJONSKURS 
 

LINE DANCE Avansert   8 torsdager fra 27. august kl. 1945-2045. 
 
LINE DANCE DANSEKVELDER OG ARRANGEMENTER 
 

Pga. smittevernregler må vi inntil videre ha oversikt over alle som besøker dansekveldene våre. Du kan melde deg på via våre 
nettsider på forhånd, da er du garantert plass. Alternativt noterer vi navn og kontaktinfo når du kommer – men da kan det skje 
at det er fullt, og du må vente litt før du kommer inn! Betaling med bank-/kredittkort ved oppmøte.  
 

LINE DANCE-DANSEKVELDER torsdag 6/8 13/8 og 20/8 med mye gjennomtråkking og repetisjon kl. 18-21. Pris kr. 100. 
 

LINE DANCE SØNDAGSDANS søndag 23/8, 6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 29/11 og 13/12 kl. 18-21. Hovedvekt på danser fra nivå 
1+2 første time, og fra nivå 3+4 siste time. Timen i midten med repertoar fra alle nivåer og deling av gulvet. Pris kr. 100. I forkant 
av søndagsdansekveldene kjører vi repetisjonskurs kl. 17-18. Mer info om innhold kommer. Vi stemmer fram noen danser 
mange har lyst til å repetere. Pris rep.kurs+dansekveld kr. 150. Påmelding til hver søndagsdansekveld – men her er det betaling i 
døren.  
 
 

NIELS POULSEN (DK) kommer til dansehelgen vår 19-20/9, såfremt det er praktisk gjennomførbart ifht. 
gjeldende smittevernregler. Vi planlegger kursdag på nivå 1-2 (beginner + improver) lørdag 19/9 kl. 11-17 
(kr. 500), og kursdag på nivå 3-4 (intermediate + advanced) søndag 20/9 kl. 11-17 (kr. 500). Line dance-fest 
lørdag kveld kl. 20-24 (kr. 150). Dansekveld søndag kl. 17-21 (kr. 70). Helgekort kr. 950. Ikke bindende 
påmelding er åpnet. Sikre deg plass nå! Bindende påmelding og betaling åpner i august, og da prioriteres 
først de som har allerede har meldt seg på. Hvis en kursdag blir fulltegnet, prioriteres plassen slik at flest 
mulig får delta. Angi ved påmelding hvilken dag du prioriterer høyest. 
  
LINE DANCE WEEKEND #7 13-15/11. Gjesteinstruktør JAMIE BARNFIELD (UK). Kurs/workshops, 
dansekvelder, fester og felles bespisning. Hold av datoene, mer info og program kommer senere! Ikke 
bindende påmelding er åpnet. Sikre deg plass nå! Bindende påmelding og betaling åpner i oktober, og da 
prioriteres først de som har allerede har meldt seg på.    



CUBANSK SALSA 
 

Vi har kurs i salsa for både nybegynnere og viderekomne. Salsa betyr saus, og dansen er opprinnelig også en blanding av mange 
danseformer. På kurs hos oss lærer du den cubanske salsaformen, av mange regnet som den opprinnelige salsaen. Du må ha 
gjennomført minst en 8 ukers grunnkursserie før du deltar på nivå 2 – litt øvet. Du må ha gjennomført flere serier på nivå 2 før 
du deltar på nivå 3 (bortsett fra Bachata). 
 
ALLE UKEKURSENE I SALSA TAR PAUSE I STARTEN AV SESONGEN. VI HÅPER Å KOMME I GANG IGJEN SÅ SNART SITUASJONEN 
BEDRER SEG! VI PRØVER OSS PÅ TO GRUNNKURS I HELG I SEPTEMBER OG OKTOBER! 
 
CUBANSK SALSA NIVÅ 1 
 

CUBANSK SALSA Grunnkurs HELG  Lørdag 19/9 kl. 1500-1630. Søndag 20/9 kl. 1500-1630. 
CUBANSK SALSA Grunnkurs HELG  Lørdag 17/10 kl. 1500-1630. Søndag 18/10 kl. 1500-1630. 
 
CUBANSK SALSA DANSEKVELDER OG ARRANGEMENTER 
 

Salsa-dansekveldene tar pause i påvente av lettelser i smitteverntiltakene. 

 
TWO STEP & NIGHTCLUB TWO STEP 
 

Two Step-kursene tar pause i påvente av lettelser i smitteverntiltakene. 

 
BRUDEVALS 
 

Kom og Dans har utviklet pedagogisk kursopplegg basert på de vanligste formene av vals. Opplegget er tilrettelagt for 
nybegynnere. Vi har spesialinnspilt musikk fra eget studio, som gir en pedagogisk god progresjon i kurset. Pris kr. 600 pr. par. 
 

BRUDEVALS Innføringskurs  Enkeltøkt torsdag 20. august kl. 1800-2000. 

 
 
TERMINLISTE KOM OG DANS HØSTEN 2020 
 

Se oppdatert oversikt over høstens arrangementer i Kom og Dans på www.komogdans.no/terminliste.  

  



KLÆR OG SKO 
 
T-skjorte Kom og Dans Bergen bomull/syntetisk kr. 200. 
Rund Kom og Dans-vifte med logo kr. 30. 
Hettejakke Kom og Dans Bergen bomull brodert logo kr. 500. 
Tynn regnjakke Kom og Dans Bergen kr. 400. 
Ryggsekk Kom og Dans Bergen brodert logo kr. 200. 
Bærenett kr. 50. 
 
Dansesko RUMPF Urban Sneaker kr. 1000. Skoen er velegnet 
til både pardans og line dance.  

 
Vi setter også opp en BRUKTBOD i de fleste dansehelger. Her kan du selge dine pent brukte dansesko, danseklær osv. 

 
VIL DU VÆRE ARRANGØR? LEI EN INSTRUKTØR AV OSS!  
  

 
 
Skal du arrangere blåtur, utdrikningslag eller cowboyfest? Ønsker du et dansekurs i vennegjengen eller på arbeidsplassen? Vi 
tilbyr instruktører for kurs – alt fra kortkurs til helgekurs og ukekurs over flere uker.  
 
Har du tilgang på et passende kurslokale som f.eks. kantine, klubbhus, gymsal eller grendehus, kan vi i fellesskap drøfte fram et 
passende opplegg. Vi kan også være behjelpelige med å formidle kontakt til leie av egnet lokale i Bergen, Arna, Knarvik, på 
Nesttun og Askøy. 
 
Vi har dyktige instruktører i Swing/Rock’n roll, Line Dance, Salsa, Slow/Tango, Two Step og Zumba. Vi kan kjøre kurs for alle 
aldre, eller egne kurs for tenåringer, voksne og/eller godt voksne. Vi har standardpriser på våre kurs. Prisene starter på kr. 1000 
for inntil 10 deltakere en klokketime. Skolekurs og kurs for barn/ungdom har egne, rimeligere priser. Ta kontakt for et 
uforpliktende pristilbud til ditt kurs! 
 
For mer informasjon, se www.komogdans.no/hordaland/eventkurs. Ta kontakt med vår eventkurs-ansvarlig Linn Trehag på 
linn.trehag@komogdans.no eller telefon 930 62 671 (etter kl. 16) for mer informasjon.  



VIKTIG INFO OM PÅMELDING TIL ALLE HØSTENS KURS 
 

Pga. Koronasituasjonen og smitteverntiltak (se side 2), vil vi i høst ha strengere rutiner for påmelding og betaling. 
 

1. Meld deg på via vårt ordinære påmeldingsskjema som du finner på nettsidene våre. Til alle pardanskurs må du melde 
deg på sammen med en partner. Skriv i kommentarfeltet hvem som er dansepartneren din. 

2. Ca. en uke før oppstart mottar du en link for betaling av kurset. Husk å betale innen oppgitt frist, hvis ikke kan plassen 
din gå videre til noen andre. 

3. Alle kurs har fri avmelding og refusjon (minus transaksjonsavgift til betalingsformidler) inntil 48 timer før kursstart. 
Melder du deg av etter dette, eller lar være å møte, er det ingen refusjon. Det vil imidlertid være mulig å overføre 
betalingen til en annen deltaker ved å kontakte oss på bergen@komogdans.no. 

 
PRISOVERSIKT 
  

Grunnkurs (nivå 1) 8 uker kr. 900 (kr. 113 pr. økt). Studenter*/tenåringer/honnør kr. 700 (kr. 88 pr. økt). 
Grunnkurs (nivå 1) 4 uker kr. 450 (kr. 113 pr. økt). Studenter*/tenåringer/honnør kr. 350 (kr. 88 pr. økt). 
Egne UngSwing-kurs 8u kr. 700 (kr. 88 pr. økt). Studenter*/tenåringer kr. 400 (kr. 50 pr. økt). 
 

Vanligvis benytter vi klippekort på de fleste kurs fom. nivå 2. Pga. Koronasituasjonen vil vi i høst kjøre fast kurspris med 
påmelding og forhåndsbetaling. Alle klippekort utvides med 1 års gyldighet, og klippekortsystemet tas i bruk igjen så snart det 
er tilrådelig. Fastpris 8 uker tilsvarer samme pris som 8 uker med rimeligste klippekort. Rabatt for 2 kurs pr. kveld.  
 

Fastpris 8 ukers kurs kr. 800 (kr. 100 pr. økt)  Studenter*/tenåringer/honnør kr. 640 (kr. 80 pr. økt) 
Fastpris 4 ukers kurs kr. 400 (kr. 100 pr. økt)  Studenter*/tenåringer/honnør kr. 320 (kr. 80 pr. økt) 
 

Fastpris 8 uker 2-3 økter kr. 1360** (kr. 85 pr. økt) Studenter*/tenåringer/honnør kr. 1040** (kr. 65 pr. økt) 
Fastpris 4 uker 2-3 økter kr. 680** (kr. 85 pr. økt)  Studenter*/tenåringer/honnør kr. 300** (kr. 65 pr. økt) 
 

*) Studentprisene gjelder for fulltidsstudenter opp til 30 år med gyldig studentbevis. 
 

**) Prisen gjelder 2 kursøkter pr. kurskveld 4/8 uker fortløpende (f.eks. to pardans-kurs mandag eller to line dance-kurs torsdag). 
Ett av kursene kan være et grunnkurs. Ønsker du å gå et tredje «bonuskurs» samme kveld, og det er ledig plass i salen, får du 
bonuskurset på kjøpet. Når du melder deg på, må du skrive i kommentarfeltet hvilket kurs som er ditt bonuskurs. Du får beskjed 
før oppstart om det er plass til deg! 
 
Semesterkort tenåring – gå på alle kurs du vil kr. 800 Utgår midlertidig pga. Koronasituasjonen. 
Enkel kursøkt (ukedag) kr. 150 Utgår midlertidig pga. Koronasituasjonen. 
Kveldsbillett (gjelder også på dansekveld) kr. 200 Utgår midlertidig pga. Koronasituasjonen. 
Dansekveld kr. 70 
Intensivt helgekurs over 2 dager (totalt 3 timer) kr. 350 
Brudevals – pris pr. par kr. 600 
 

Ta godt vare på billetten/klippekortet. Mistet billett/kort erstattes ikke. Eventuelle ubenyttede klipp refunderes ikke. 
Klippekortene er gyldige 3 år fra kjøpsdato.  

 
ADRESSE / KONTAKTINFORMASJON – KOM OG DANS BERGEN  
  

Vi holder til på ULRIKEN BYDELSSENTER, Landåsveien 31 A, 5097 Bergen. Se våre nettsider for kart og oppdatert informasjon 
om parkeringsmuligheter i nærheten av kurslokalet. 
 

For mer informasjon og påmelding, 

www.komogdans.no/bergen 
 

Du kan også kontakte oss på bergen@komogdans.no eller telefon 930 62 671 (etter kl. 1600). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i programmet. Oppdatert program finner du på www.komogdans.no. Rettigheter: Utgitt musikk og spesielt utformete 
danseøvinger kan bare nyttes av godkjente instruktører i KOM OG DANS, og da bare innenfor de definerte kursopplegg.  


