
HAL(D)BAL  
Dansecamp med SØREN FRØLUND 

22.-28. juli 2017 i Hald Sø Lejren 
 

 
 
Ugen udbydes i første omgang til letøvede og øvede dansere i standard/latin. Vi 
arbejder både med de grundlæggende ting som samdans, musikalitet, teknik samt 
med figurer. Undervisningen vil primært foregå i en stor spejlsal, hvor vi bedst kan 
arbejde med stil, basic, kropsholdning osv. Samtidigt er der både 
gruppeundervisning samt individuel instruktion. Vi danser naturligvis de klassiske 
standard-/latindanse, men der bliver også tid til at prøve noget nyt samt til 
fællesdanse. 
 
Ugen byder desuden bl.a. på: 
- Mulighed for gåture, sejltur i robåd, fiskeri, samt badning i Hald Sø. 
- Fuld og lækker forplejning 
- Fælles halvdagsudflugt 
- Workshop i føringsteknik (lead/follow) 
- Aftensamlinger med temaer som fx ”Dans som kulturfænomen”, ”Almodóvars 
filmkunst”, ”Story-telling”, etc. 
- Workshop med gæstelærer 
- Afspændingsmoduler 
- Hald-dysten 
- Mulighed for benyttelse af lejrens sportsbaner, fx volley 



Pris:  
3500 kr. per person i dobbeltværelse med toilet/bad 
4000 kr. per person i enkeltværelse med delt toilet/bad (begrænset antal) 
4500 kr. per person i enkeltværelse med toilet/bad (begrænset antal) 
 
Der er  i alt 30 deltagerpladser på campen.  
 
Da alle dobbeltværelser er beregnet til 4-6 personer, tilbyder vi mulighed for at have 
overnattende gæster i samme værelse inkl. kost for 200 kr. per døgn. I må meget 
gerne meddele dette på forhånd, men kan også arrangeres med kort varsel i løbet af 
ugen. 
 
 
Praktiske oplysninger: 
- Adressen på lejren er: Hald Sø Lejren, Gammel Almindvej 6, 8800 Viborg 
- Deltagergebyr indbetales til Sydbank til 7110-1371350 eller via mobilepay til 
20937353 hurtigst muligt efter tilmelding for at sikre plads på campen.  
- For yderligere informationer og/eller tilmelding, kontakt venligst Søren Frølund på 
tlf. 20937353 eller salsa@outlook.dk.  
- Særlige behov i forbindelse med forplejning bedes oplyst ved tilmelding. 
 
Yderligere information samt endeligt program udsendes i god tid inden campen. 
 
 
 

 

  
 

Søren Frølund er uddannet danseinstruktør og 
har i en årrække været dommer ved 
dansekonkurrencer både nationalt og 
internationalt. Han er tidligere dansk mester i 
standarddans og har de sidste mere end 20 år 
virket i danseverdenen som underviser. Hans 
undervisning bærer præg af høj faglighed og 
individuel rådgivning til udvikling i kombination 
med humor og engagement. 
 
 

mailto:salsa@outlook.dk

