Harvey Anturi och Emilia Bustos
serverar
Sizzling Salsa Weekend i Linköping
den 27 oktober 2007

Harvey, mannen bakom Stockholm Salsa dance och salsakongressen
Stockholm Hot Salsa Weekend, och Emilia besöker oss den 27/10 2007 för
att ge oss en försmak av det hetaste Salsa-evenemanget i Sverige: Hot
Salsa Weekend 2007.
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1. 12:00 – 13:00 Partner Work Intermediate Level
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Af als ga räd 00
2. 13:15 – 14:15 Men’s and Ladie’s styling
S lta t r 1
3. 14:30 – 15:30 Partnerwork Advanced
in fö
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4. 15:45 – 16:45 Partnerwork Advanced
f
Priset per lektion är 100:- (90:- för medlemmar i ÖSF)
Anmälan görs genom att skicka ett email till predrag.pucar@swipnet.se med
titeln ”Sizzling salsa weekend”. Ange namn, telefonnummer, email och de
lektioner ni vill köpa. Ni kommer då få instruktioner för betalning. Anmäler
ni er i par, har ni förtur. Kursen kommer att vara balanserad, dvs lika
många tjejer som killar.
1: Förkunskapskrav är att man har gått 2-3 terminer och dansat lite socialt
2: Vi kommer att köra i två lektionssalar. Ladie’s styling är precis vad det låter som, hur
kryddar tjejarna sin dans för att den ska se bättre ut. Men’s styling kommer vara något
alldeles nytt här i Linköping! Förutom lite footwork och shines kommer Harvey fokusera på
hur vi killar får ”Salsa attitude”. Samma förkunskapskrav som för 1.
3-4: Förkunskapskrav är att man har gått fler än 4-5 terminer och har dansat mycket
socialt.
An event brought to you by
Östergötland Salsaförening
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