HØSTENS TIMEPLAN OG INFORMASJON
Kjære elever og foresatte!
Vedlagt finner dere høstens timeplan. Det er som alltid noen endringer, men de fleste
kursene er på samme dager som nå.
Da er PÅMELDINGEN åpent på www.attic.no og dere kan allerede nå sikre dere plasser på
ønsket kurs. Benytt anledningen under forestillingene til å spørre administrasjonen eller
pedagogene om nivåer eller hvilke kurs som kan passe og få anbefalinger om kurs for god
utvikling.
NYHETER
Mandager
DANCE BLISS. Dette er et nytt konsept med Wenche, som dere kan lese om under
kursbeskrivelsene. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål!
MINIJAZZ 5-7 ÅR med Anne Bredeli. (Ny alder)
LADYSTYLE NYE/LITT ØVET 16 ÅR+ med Juliette Undersrud.
JR.IllMATTIC (Hip hop Kompani med Jose, audition.)
Tirsdager
HIP HOP NYE/LITT ØVET 10-13 ÅR med Thomas O. Olsen.
Onsdager
MUSICAL DANCE ØVET 13 ÅR+ Charlotte Korrell starter med en ekstra klasse i Musikal
dans for øvet tenåringer fra 13 år.
Torsdager
QUICKSTYLE /URBAN CONTEMPORARY HIP HOP Dette er en ny klasse innen Hip Hop
sjangeren som passer for øvede dansere. Denne klassen vil vi anbefale for både Hip Hop og
Contemporary-elever, fordi koreografien er en blanding av Hip Hop og Contemporary.
Klassen er for både jenter og gutter.
TANTRA YOGA FLOW Dette er en ny, spennende klasse i yogaavdelingen med ny
instruktør, Katrine Chi. Hun vil også starte på formiddagen på torsdager med YOGA FOR
GODT VOKSNE. Spre ordet!
ENDRINGER AV KLASSER
Det er en liten endring i alder på Contemporary på mandager. Lotte Myhre blir pedagog for
Contemporary 15 år+, og Wenche Brun for Contemporary klasse som vil bli fra 17 år+.
Contemporary teen nye/medium blir flyttet til onsdager med Lotte. Flamencoklassene blir
slått sammen på onsdager med Flamenco øvet/videregående med Wenche og Flamenco
nye/medium med Celine Austveg. MiniBoys slås sammen med Kidz Hip Hop på tirsdager, og
Nora Evertsen vil være instruktør. Moderne medium 10-12 år blir flyttet til mandager, men er
fremdeles med Lotte, og kan da kombineres med jazz samme nivå. Klassisk øvet 10-12 år
tirsdager blir slått sammen med torsdagsklassen i klassisk samme nivå.
PEDAGOGER
Den meget populære Marte Blom Onshuus kommer tilbake, og vil overta Contemporary teen
øvet og jazz teen nye/litt øvet på tirsdager. Lotte vil ha noe redusert antall klasser, da hun
starter med en utdannelse ved siden av undervisningen. Ingrid Schade drar til Leeds for
videre danseutdannelse og Camilla Ulven Børsum skal i militæret. Anne Bredeli utvider med
Minijazz fra 5-7 år på mandager. Nina Martine Eckbo blir opptatt med egne danseoppdrag,
og Diska Livia starter som nye Hip Hop lærer. Diska har en imponerende CV med bred
erfaring både innenlands og utenlands i både undervisning, og som danser. Hun er kjent for

sine spennende klasser og koreografier. Les om henne under «Pedagoger» på
hjemmesiden.
Silje Brun kommer tilbake til høsten igjen, men med noe redusert antall klasser i første
omgang. Det kommer en ny, dyktig instruktør som vil overta noen av Siljes klasser, og som
også starter med et par nyheter. Hun heter Katrine Chi. Hun er utdannet både innen dans og
yoga og har god erfaring. Les mer om henne under «Pedagoger» på hjemmesiden.
KOMPANIENE
Innen moderne/contemporary vil vi redusere med et kompani da vi pr. i dag har et kompani
for mye med for lik aldersgruppe. Fire elever fra Kompaniet drar videre ut i verden, og
dermed vil flere bli flyttet oppover. Mikro Attic blir til Mini Attic. Det blir en ny auditionrunde for
Junior Attic og Ungdomskompaniet, og dermed en noe endret sammensetning. Innen Hip
Hop blir det et nytt Jr. IllmAttic Crew.
AUDITION
Mandag 4. juni kl. 1600: Audition for nye dansere til Junior Attic fra 12 til 15 år (øvet elever)
Mandag 4. juni kl. 1730: Audition for nye dansere til Ungdomskompaniet fra 14 til 17 år (øvet og
videregående elever)

Disse kompaniene er beregnet for elever som danser mye og tar klasser i klassisk, jazz og
moderne/contemporary.
Det er ikke behov for å melde seg på audition – bare møt opp!
Jr. IllmAttic alder 10-13 år.

Dette kompaniet er beregnet for elever som danser Hip Hop og ønsker å tilhøre et crew, og
ha ekstra utvikling og ekstra trening. Ta kontakt med Jose under forestillingsperioden eller
send en email til attic@attic.no
MiniAttic alder 9-11 år
Det er ønske om to nye medlemmer i nye Mini Attic i alderen 9 til 11 år. Det kreves at
elevene tar klassisk og jazz eller moderne ved siden av. Hvis dette er av interesse, så send
en mail til wenche@attic.no

SEMESTERSTART
Yoga og Pilates starter fra og med 20. august, og vil ha «Åpen helg» med en del gratis
klasser på forhånd. Danseklassene starter fra og med 27. august og vil ha «Åpen uke» 20.24. august.
Håper dere alle finner timeplanen tilfredsstillende, og er klare for en ny sesong fra august!
Men først har vi forestillinger med «NEW GENERATION» og «BOOK OF LOVE/SPIRIT OF
NATURE», «SOMMERCAMP» i juni, og sommerkurs i yoga- og pilatesavdelingen!
Linker:
SommerCamp: http://attic.no/sommercamp-2018/
Sommerkurs i yoga og pilates: http://attic.no/sommerkurs-i-yoga-og-pilates/»
Høstens timeplan: http://attic.no/wp-content/uploads/2018/05/Timeplan-H%C3%B8st-2018.xls.pdf
Billettsalg forestillinger: http://attic.no/billettbestilling-forestillinger-i-mai/

