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Kombiner din uddannelse med din Elite Dansekarriere - til gavn for 
begge områder! 
 

Dyrker du din dans som sport og på eliteniveau, og planlægger du at starte i 8-10 klasse, på 
efterskole, på ungdomsuddannelse eller på videregående uddannelse til sommer i Århus området* SÅ 
SE HER:  
 

• https://esaa.dk/ - og mere specifikt her:  

• https://esaa.dk/kommende-esaa-atlet/sportsgrene/dansesport/ og her: 

• https://esaa.dk/for-esaa-atleter-og-staff/morgentraening/sports-specifik-
morgentraening/dansesport/ 

 
Hvis dette vækker din interesse for at høre mere om hvad vi konkret tilbyder på ESAA overordnet og 
specifikt Dansesport linjen, så henleder vi opmærksomheden på disse uforpligtende informationsmøder 
(tilmelding er nødvendigt til begge møder): 
 

• Overordnet ESAA-info møde onsdag 27/11 2019 i Ceres Arena: https://esaa.dk/om-
os/aktuelt/esaa/info-moede-2019/ 

 

• Sports-specifikt infomøde om ESAA Dansesport onsdag den 8/1 2020 kl 17 i Århus 
Sportsdanserforening på Arresøvej 43, 8240 Risskov. Se mere om de sports specifikke 
infomøder her: https://esaa.dk/om-os/aktuelt/esaa/info-moeder-i-sport-og-skole/ 

 
Så hvad enten du danser moderne stilarter som f.eks Hip/Hop og Disco/freestyle eller de mere 

traditionelle Standard/Latin danse, så er ESAA Dansesport linjen et godt tilbud til dig! 

ESAA Dansesport linjen er forankret i Aarhus Sportsdanserforening, med 5-dobbelte verdensmester 
Kristina Juel Stokkebroe som faglig ansvarlig og med undertegnede som koordinator. 
 
Fristen for at ansøge om optagelse i ESAA Dansesport 20/21 er 24/1 2020, og udover de nævnte 
infomøder planlægger vi efter at indbyde alle interesserede til en åben træning på Arresøvej 43 
lørdag den 18/1 2020 kl 11 (NB – flyttet fra 11/1). Her vil man kunne snuse til vores koncept før 
deadline for ansøgning, og vi kan hilse på hinanden før vi skal være med til at vurdere de indkomne 
ansøgninger. Nærmere om denne åbne træning følger på https://esaa.dk/ senere på året, eller ved at 
kontakte undertegnede. 
 

Henrik Larsen, ESAA-koordinator - Dansesport 

hla79st@gmail.com - Tlf 4063 3528 

 
*) Se mere om uddannelse her https://esaa.dk/kommende-esaa-atlet/uddannelse/ 
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