
 
Salsa - cubansk dans, musik og sang 2019 

 Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.00 - 9.00 -   Morgenmad    

9.00 - 9.45   Morgensamling   Morgensamling 
(9.00 - 9.15) 

+ afrejse 10.00 -11.45 Workshop A 

Salsa 
sammenspil (A+C) 

musiklokalet 
m. Oldrich 

Salsa 
dans niv. 1 

det runde hus 
m. Signe 

Tir: m. Janne 

Salsa & rueda 
dans niv. 2+ 

foredragssalen 
m. Jan 

Salsa + bachata 
dans niv. 3+ 
dansesalen 

m. Juan 
Ons kl. 10-11:  

Krop & stil m. Grisell  

Krop & stil (kun K) 
dans niv. 2+ 

hemsen 
m. Grisell 

Ons kl. 10-11: 
m. Juan 

- 

12.00 - 13.00   Frokost   

13.00 - 14.00   Pause   

14.00 - 15.30  
 
 
 

Ankomst og 
indkvartering 

(fra kl. 15) 
 
 

Rundvisning (kl. 17) 

Workshop B 

Son 
sammenspil 
musiklokalet 

m. Michel 

Kor 
- sang for alle 
foredragssalen 

m. Anette 

Salsa basis 
dans niv. 1-2 

hemsen 
m. Signe 

Salsa basis 
dans niv. 2+ 
det runde hus 

m. Maikel 

Avanceret salsa + son 
dans niv. 4 
dansesalen 

m. Juan 
15.30 - 16.00   Kaffe/te og brød   

16.00 - 17.30 Workshop C 

Salsa 
sammenspil (A+C) 

musiklokalet 
m. Oldrich 
(søn-tor) 

Cubanske rytmer 
- sang, dans og spil 

det runde hus 
m. Michel+Maikel 

(søn-ons) 

Rueda 
dans niv. 1-2 

foredragssalen 
m. Janne 
(søn-ons) 

Rueda 
dans niv. 2+ 
dansesalen 

m. Jan 
(søn-ons) 

Krop & stil (M/K) 
dans niv. 2+ 

hemsen 
m. Grisell 
(søn-ons) 

Tor kl. 16-17: Mænd:  Krop & stil, dansesalen m. Grisell 
Kvinder: Stræk & afspænding, det runde hus m. Signe  ELLER  Kor, hemsen m. Anette 

18.00 - 19.00   Aftensmad   Festmiddag 
(kl. 18.30) 

og fest 19.30 - 21.30 Velkomst (kl. 19) Salsa - musikken Bondedans Tur til havet Dans i Labyrinten 

21.30 - ???? Samtale- og dansecafé Dansecafé med 
lærerband 

Dansecafé Beginners/Ladies night 
m. mohitobar 

Dansecafé 

Niveauinddeling for dansere - dine valg af workshops skal passe til dit niveau. 
Niveau 1: Du har ingen eller få forudsætninger. Der arbejdes primært med grundtrin, rytmeforståelse og enkle variationer i salsa pardans (bl.a. vuelta, enchufa, enchufa doble og dile que no). 
Niveau 2: Du kan salsa grundtrin, kan holde rytmen og har erfaring i at føre eller blive ført i enkle variationer i salsa pardans (du kan bl.a. udføre vuelta, enchufa, enchufa doble og dile que no). 
Niveau 3: Du har helt styr på salsa grundtrin og god erfaring i at føre eller blive ført i salsa pardans.  
Niveau 4: Du har en meget sikker og overbevisende fornemmelse af salsa. Du har nemt ved at lære nye trin og variationer.  



Dagen er delt ind i tre moduler: Workshop A, B og C. I hvert modul skal du vælge workshop. 
 
WORKSHOP A (kl. 10.00 - 11.45): 
 
Salsa sammenspil (A+C) med Oldrich: Har du lyst til at blive forført af en vidunderlig musiktradition og lære den bedre at kende, så er musikworkshoppen det helt rigtige sted. 
Workshoppen henvender sig til alle, der har lyst til at stifte bekendskab med eller dykke dybere ned i cubansk musik. Vi spiller traditionelle og moderne salsa arrangementer. 
Alle er velkomne og vil blive udfordret uanset niveau. Holdet spiller et par numre til festen torsdag aften. 
 
Salsa - dans niveau 1 med Signe: Der arbejdes med grundtrin og enkle variationer i salsa pardans (bl.a. vuelta, enchufa, enchufa doble og dile que no). NB: Det kan være 
nødvendigt at deltage flere gange på niveau 1 før du er klar til niveau 2. 
 
Salsa/Rueda de Casino - dans niveau 2-4 med Jan: Der arbejdes videre med finpudsning af grundtrin (herunder rytmeforståelse) og med enkle variationer i salsa pardans. En 
stor del af undervisningen foregår som Rueda de Casino (se beskrivelse under Workshop C). 
 
Salsa og bachata - dans niveau 3-4 med Juan: Vi danser salsa og bachata pardans, og der arbejdes primært med at få flow og udtryk i trin og variationer med fokus på 
kontakten mellem dig og din partner. Der undervises primært efter den cubanske metode. 
 
Salsa krop & stil (kun kvinder) - dans niveau 2 og derover med Grisell: Vi arbejder med at styrke dit kropslige udtryk i dansen til traditionelle og moderne cubanske rytmer 
(ikke pardans). Der undervises primært efter den cubanske metode. 
 
WORKSHOP B (kl. 14.00 - 15.30): 
 
Son sammenspil med Michel: Vi spiller traditionel cubansk musik i enkle arrangementer med hovedvægten på de rytmiske sammenhænge i musikken. Der kræves ingen 
forudsætninger. Holdet spiller et par numre til festen torsdag aften. 
 
Kor - sang for alle med Anette: Vi skal synge flerstemmige sange med inspiration fra det latinamerikanske område. Der kræves ingen forudsætninger ud over lysten til at synge. 
 
Salsa basis - dans niveau 1-2 hhv. 2-4 med Signe hhv. Maikel: Der oprettes 2 hold, på begge hold arbejdes der videre med grundtrin, rytmeforståelse og helt enkle variationer 
(på holdet for niveau 2-4 sker det til mere udfordrende rytmer). NB: Deltagere fra Salsa sammenspil i Workshop A+C uden danseerfaring vil kunne være med på niveau 1-2. 
 
Avanceret salsa og son mv. - dans niveau 4 med Juan: Vi arbejder med at udvikle dit personlige udtryk i dansen, og vi danser forskellige salsa stilarter, bl.a. son "contra 
tiempo" (hvor der danses på 2 i stedet for på 1), men også enkelte andre danse. Der undervises primært efter den cubanske metode. 
 
WORKSHOP C (kl. 16.00 - 17.30): 
 
Salsa sammenspil (A+C): Fortsættelse af workshop A (se beskrivelse under Workshop A.) 
 
Cubanske rytmer - sang, dans og spil (SDS) med Michel og Maikel: Vi arbejder med rytmetræning og forståelse for de cubanske rytmer med inspiration fra forskellige 
cubanske stilarter. Du skal have lyst til både at synge, danse og spille på rytmeinstrumenter. Ellers kræves ingen forudsætninger. 
 
Rueda de Casino - dans niveau 1-2 hhv. 2-4 med Janne hhv. Jan: Rueda de Casino er en moderne cubansk selskabsdans, hvor deltagerne veksler mellem forskellige figurer 
på kommando fra danselederen, jævnligt skifter dansepartner og har det sjovt. Der oprettes 2 hold, og for danserne fra niveau 2 vil indplacering afhænge af erfaring og 
rytmeforståelse. På niveau 1-2 arbejdes der med helt enkle variationer så deltagerne får styr på grundtrin og rytmeforståelse på en sjov måde.  
 
Salsa krop & stil (mænd og kvinder) - dans niveau 2-4 med Grisell: Vi arbejder med at styrke dit kropslige udtryk i dansen til traditionelle og moderne cubanske rytmer (ikke 
pardans). Der undervises primært efter den cubanske metode.  



Kursusbeskrivelse: 
 
SALSA - CUBANSK DANS, MUSIK OG SANG 
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 danser, 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. 
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. 
De ekstra sangglade kan deltage i det populære kortilbud med latinamerikansk inspireret kor. 
... 
Salsakurset er en skøn og intens højskoleuge. Morgensamlinger og aftenarrangementer hvor vi bl.a. vil beskæftige os med bondedans på Cuba og i Danmark. Forestillinger, 
fortællinger, foredrag og højskolesang. Dans hver aften, café og højskolens prisbelønnede økologiske mad. Glæd dig til en uge med smil 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, Maikel Ortega, Jan Linnemann, Michel Justiz, Oldrich Gonzalez Barrueta, Anette Møller 
Svendsen, og Else Mathiassen. 
 
  

http://www.kortekurser.dk/


Ugeprogram: 

Lørdag  
Ankomst fra kl. 15, kaffe/the og indkvartering 
Kl. 17.00 Rundvisning: Steven Kelly 
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.00 Velkomst og introduktion til kurset v. Else Mathiassen 
- og herefter samtale- og dansecafè 

Søndag  
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 09.00 Morgensamling: Kunsten på skolen v. Jens Bredholt og Else Mathiassen 
Kl. 10.00 Workshop A: Salsa sammenspil, Salsa niv.1, Salsa og Rueda niv. 2+, Salsa & Bachata niv. 3+, Krop og stil (kun K) niv. 2+ 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 14.00 Workshop B: Son Sammenspil, Kor, Salsa Basis niv. 1-2, Salsa Basis niv. 2+, Avanceret Salsa & Son niv. 4 
Kl. 15.30 Kaffe/the og brød 
Kl. 16.00 Workshop C: Salsa Sammenspil, Cubanske rytmer (SDS), Rueda niv. 1-2, Rueda niv. 2+, Krop og stil (M/K) niv. 2+  
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 : Salsa - musikken v. Yasser, Oldrich, Michel, Else og Jens 
- og dansecafé med lærerband 

Mandag  
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 09.00 Morgensamling: Cuba et land i udvikling v. Grisell og Else  
Kl. 10.00 Workshop A: Salsa sammenspil, Salsa niv.1, Salsa og Rueda niv. 2+, Salsa & Bachata niv. 3+, Krop og stil (kun K) niv. 2+ 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 14.00 Workshop B: Son Sammenspil, Kor, Salsa Basis niv. 1-2, Salsa Basis niv. 2+, Avanceret Salsa & Son niv. 4 
Kl. 15.30 Kaffe/the og brød 
Kl. 16.00 Workshop C: Salsa Sammenspil, Cubanske rytmer (SDS), Rueda niv. 1-2, Rueda niv. 2+, Krop og stil (M/K) niv. 2+  
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 Bondedans v. Grisell og Juan m.fl. 
- og herefter dansecafé 

Tirsdag  
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 09.00 Morgensamling: I Danmark er jeg født eller ikke v. Yasser og Michel 
Kl. 10.00 Workshop A: Salsa sammenspil, Salsa niv.1, Salsa og Rueda niv. 2+, Salsa & Bachata niv. 3+, Krop og stil (kun K) niv. 2+ 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 14.00 Workshop B: Son Sammenspil, Kor, Salsa Basis niv. 1-2, Salsa Basis niv. 2+, Avanceret Salsa & Son niv. 4 
Kl. 15.30 Kaffe/the og brød 
Kl. 16.00 Workshop C: Salsa Sammenspil, Cubanske rytmer (SDS), Rueda niv. 1-2, Rueda niv. 2+, Krop og stil (M/K) niv. 2+  
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 Tur til havet v. Else og Jens 
- herefter ”Beginners and Ladies night” m. mohitobar 

Onsdag  
Kl. 08.00 Morgenmad 



Kl. 09.00 Morgensamling: Labyrintiske veje v. Else Mathiassen og Jens Bredholt 
Kl. 10.00 Workshop A: Salsa sammenspil, Salsa niv.1, Salsa og Rueda niv. 2+, Salsa & Bachata niv. 3+, Krop og stil (kun K) niv. 2+ 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 14.00 Workshop B: Son Sammenspil, Kor, Salsa Basis niv. 1-2, Salsa Basis niv. 2+, Avanceret Salsa & Son niv. 4 
Kl. 15.30 Kaffe/the og brød 
Kl. 16.00 Workshop C: Salsa Sammenspil, Cubanske rytmer (SDS), Rueda niv. 1-2, Rueda niv. 2+, Krop og stil (M/K) niv. 2+  
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 Dans i Labyrinten - Bonde og adelsdans 
- og herefter dansecafé 

Torsdag  
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 09.00 Morgensamling: Sang v. Lise, Else og Jens. 
Kl. 10.00 Workshop A: Salsa sammenspil, Salsa niv.1, Salsa og Rueda niv. 2+, Son & Chachacha niv. 3+, Krop og stil (kun K) niv. 2+ 
Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 14.00 Workshop B: Son Sammenspil, Kor, Ekstra salsa niv. 1-2, avanceret salsa niv. 4 
Kl. 15.30 Kaffe/the og brød 
Kl. 16.00 Workshop C: Salsa sammenspil, derudover mini-workshops for øvrige: Krop og stil (M), Stræk/afspænding (K) eller Ekstra kor (K) 
Kl. 19.30 Festmiddag, underholdning og dans 

Fredag  
Kl. 08.00 Morgenmad - derefter morgensamling og hjemrejse 
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