
Salsa
- cubansk dans, musik og sang
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Dyk ned i den cubanske kulturs skattekammer og få undervisning i både dans, musik 
og sang. Oplev salsa, timba, son, chachacha og andre stilarter, der udspringer fra en af 
verdens rigeste musik- og dansekulturer: Den cubanske. På Vestjyllands Højskole dan-
ser, synger og spiller vi cubansk. Og vi taler, lytter og lærer om den cubanske kultur.

Som danser kan du deltage i workshops i Salsa, Rueda de Casino, Son, Chachacha, 
Bachata m.v., og du kan fordybe dig i teknik, personlig stil og indlevelse. Som musiker 
har du mulighed for Salsa og Timba- eller Son-sammenspil med moderne og traditionelle 
salsarytmer. De ekstra sangglade kan deltage i det populære kortilbud med latinameri-
kansk inspireret kor. I den fælles workshop “Cubanske Rytmer” blander vi det hele med 
sang dans og spil for alle, både dansere og musikere. Som danser lærer du at forstå og 
mærke både rytme og musik og som musiker bliver du opmærksom på, hvor tæt krop og 
bevægelse er knyttet til musikken. 

Salsa-kurset er en skøn og intens højskoleuge med morgensamlinger og aftenarrange-
menter, hvor vi bl.a. beskæftiger os med bondedans på Cuba og i Danmark. Hvad 
fortæller dansene om os? Forestillinger, fortællinger, foredrag og højskolesang. Dans 
hver aften, café og højskolens prisbelønnede økologiske mad. Glæd dig til en uge med 
gode rytmer og masser af nye bekendtskaber.

Salsakurset er for alle - uanset niveau.  
Ved tilmelding skal du vælge workshops - se mere på kortekurser.dk

Vel mødt på Vestjyllands Højskole!   
Juan Armand, Grisell Gonzales Bravo, Janne Rebo Junker,  
Signe Bredsdorff-Larsen, Mikael Ortega, Jan Linnemann,  
Michel Justiz, Oldrich Gonzalez Barrueta og Else Mathiassen

Tilmelding 
www.kortekurser.dk  
eller tlf.: 9675 3777. 
Læs mere om højskolen, 
ugeprogram, undervisere 
m.m. på kortekurser.dk

Kontakt
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
tlf.: 9675 3777 
kontor@vestjyllandshojskole.dk

Pris pr. person
Hjemmeboende/sovesal/telt ....... 4400,–
Dobbeltværelse ........................... 4900,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5400,–
Eneværelse ................................. 5400,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5900,–
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