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Verksamhetsplan för 2020

Kursverksamhet
Under vårterminen fortsätter vi med samma kurser och tider som vi haft under hösten.
Till hösten planerar vi att ha följande kurser Basic, Mainstream, Plus, A1 och A2. Vi kommer också
att ha dansträning / Workshop på programmen Plus och A1. Nytt för hösten kommer att vara att
lektionstiden blir 90 minuter med en rast, samt 5 minuters paus mellan kurserna.
Vi planerar samtidigt att utöka antalet lektioner till 13 per termin, vilket bör göra det möjligt att
klara alla program på två terminer eller mindre. Förhoppningen är att dansarna sedan deltar i
dansträning under det kommande året, innan de börjar ett nytt program.
Måndagskurserna för vårterminen börjar den 13 januari med A1 termin 4, Plus Workshop,
Mainstream Workshop och Basic Workshop med 10 kurstillfällen.
Måndagskurserna för hösten startar den 14 september med A2 kurs, Plus Workshop, A1 Workshop
och Basic med 13 kurstillfällen.
Torsdagskurserna för vårterminen börjar den 9 januari med Plus termin 4, Plus termin 2,
Mainstream termin 2, Basic termin 4, Basic termin 2 med 10 kurstillfällen.
Torsdagskurserna för hösten startar den 17 september med A1 kurs, Plus kurs, Mainstream kurs,
Basic kurs med 13 kurstillfällen per kurs.
Öppet hus med ”Prova-på” för nybörjare onsdag den 9 september och Avrostningsdans för övriga.
Klubbdanser på Kvarntorpsgården
Torsdagen den 30 januari gemensam dans för klubbens medlemmar.
Torsdagen den 5 mars Årsmöte
Torsdagen den 26 mars Graduering 14-16, med avslutande middag på Scandic
Torsdagen den 16 april avslutning.
Onsdagen den 16 december Julfest med dans.
Klubbdanser utanför Kvarntorpsgården
Fredagen den 13 mars Klubbdans på restaurang Paul’s i Danderyd.
Söndagen den 15 november Klubbdans på lämplig restaurang.
Klubbresa
Klubbresa kommer att genomföras 11-13 september. Vi åker åter till Mariehamn och
Badhusparken.

Öppna danser
Onsdagen den 15 januari Dans till inspelat material, Basic och Mainstream
Måndagen den 10 februari Dans, Plus och Advanced 1.
Onsdagen den 19 februari Dans till inspelat material, Basic och Plus
Måndagen den 9 mars Dans, Plus med variationer
Onsdagen den 1 april Dans, till inspelat material Basic och A1
Torsdagen den 9 april Skärtorsdagsdans
22 april – 27 maj Onsdagsdanser på Kvarntorpsgården med olika callers.
19 augusti – 30 september Onsdagsdanser på Kvarntorpsgården med olika callers.
Onsdag den 14 oktober Dans till inspelat material, Basic och Mainstream.
Onsdag den 28 oktober Plus med variationer.
Onsdag den 11 november Dans till inspelat material, Basic och Plus.
Onsdagen den 25 november Plus, A1 och Square Games.
Onsdag den 9 december Dans till inspelat material, Basic och A1.
Övrigt
Under terminen har vi som målsättning att skapa en uppvisningsgrupp med minst 16 dansare.
Nya medlemsblad utges i augusti och december.
3-5 juli Europa Convention i Sigtuna med förbundsstämma.
Lördag den 10 oktober är vi med och anordnar Fyrklöverdansen.
Under året ska vi skapa en underhållningsgrupp.
Uppvisningar
Inga uppvisningar planerade.
Samarbeten
Samarbetet med ABF kommer att fortsätta
Vi kommer att fortsätta samarbetet inom Fyrklövern
Vi kommer att delta i möten med Stockholmsklubbarna
Fortsatt medlemskap i Täby Föreningsråd och Kulturföreningen i Täby

