VÅRSEMESTERET 2019
Kjære elever og foresatte!
Vårsemesteret starter fra og med mandag 14. januar.
TIMEPLAN
Timeplanen for vårsemesteret er endelig i havn, og ligger nå på www.attic.no. Det er noen
små endringer på tider, og flere nyheter. Jazz/moderne 8-9 år blir kl. 1700 på mandag og
Jazz medium/øvet 10-12 år blir kl. 1910. Jr.Illmattic er flyttet til kl.1910 . Body Work er
dessverre tatt av timeplanen på grunn av for få deltagere.
NYHETER
Urban Hip Hop torsdag kl. 1600 og kl. 1905. Ladystyle/High Heals øvet torsdag kl. 2010.
Jazz/Contemporary teen medium/øvet tirsdag kl. 1710. Jazz/Contemporary nye/litt øvet
tirsdag kl. 2010. Samtidsjazz onsdag kl. 1710 og kl.1810. Showjazz onsdag kl. 1910 og kl.
2010. Asthanga Yoga øvet torsdag kl. 2020.
PEDAGOGER
Beata Kapluk blir den nye klassiske pedagogen mens Henrietta har barselpermisjon. Beata
er utdannet i Lódz/ Polen og Berlin/Tyskland og har jobbet som både danser og pedagog
begge steder. Hun snakker flere språk i tillegg til norsk. (Les om henne under pedagoger på
attic.no)
Nora Eriksen kommer tilbake og overtar klassene til Diska på torsdager. Nora vil undervise i
nyhetene Urban Hip Hop og Ladystyle/High Heals. Hun har stor erfaring med tv- opptredener
og show som hun vil dele med elevene.
Maiken Blom Snersrud kommer også tilbake og gjenopptar undervisningen med flere
barneklasser på tirsdager. Hun skal i tillegg undervise i nyheten Jazz Contemporary nye/litt
øvet.
Bendik Sundby er ny pedagog som har vært vikar hos oss i høst. Han skal undervise i
nyhetene Samtidsjazz og Showjazz. (Les kursbeskrivelse på hjemmesiden.) Bendik er
utdannet ved Norges Dansehøyskole, med hovedfag i jazz og pedagogikk. Han har siden
2010 undervist ved flere danseskoler i Oslo og Akershus (Dancespace, Spin Off, OMK og
KGB) i jazzdance og klassisk ballett. Bendik jobber mye med talentutvikling, og er leder og
koreograf for flere amatørkompanier i Oslo og Bærum.
GRATIS KLASSER (TIDLIGERE ÅPEN UKE)
På attic.no legger vi ut en ekstra timeplan over GRATIS KLASSER som vil holdes torsdag
10/1, fredag 11/1 og lørdag 12/1.
HJEMMESIDEN
Hjemmesiden vår er nå oppgradert og tilpasset mobiltelefoner og nettbrett. Den er også blitt
mer oversiktlig og tydelig.
PÅMELDING
Da er det bare å sikre seg plass på ønskede kurs! Vær rask med påmeldingen, spesielt på
enkelte kurs som har vært fulle i dette semesteret. Påmelding skjer via link på www.attic.no
Til slutt takker vi varmt for høstens semester. I desember har vi hatt åtte fulle forestillinger
med Askepott, som har gått helt strålende. Hjertelig takk til alle dere dyktige elever og
fantastiske dugnadshjelpere! Det ble helt fantastiske dager og masse glad julestemning!
Yoga og Pilates avdelingen hadde avslutning med live musikk og hele 70 yogaelskere i
Hovedsalen! Tenåringer og voksne hadde avslutning i går kveld med sine koreografier. Her

er det full rulle hele tiden, men nå skal det bli godt med litt juleferie for oss alle. Ønsker dere
en riktig god jul og et godt nytt år! Håper vi ser igjen alle sammen.

