
 

VICTORY MINI DANCECAMP 2018 
Fredag 10. august 

16:00 - 17:00 Susann: freestyle 
17:00 - 18:00 Thomas: disco 

18:00 - 18:30 Matpause 

18:30 - 19:30 Susann: slowdance 
19:30 OPPVISNING 

Lørdag 11. august 
12:00 - 13:00 Thomas: disco duo 

13:00 - 14:00 Tina: showdance 

14:00 - 14:30 Matpause 

14:30 - 15:30 Aleksander: breakdance 
15:30 OPPVISNING 

Søndag 12. august 
12:00 - 13:00 Ida R: hip hop 

13:00 - 14:00 Thomas: Lyrisk jazz 

14:00 - 14:30 Matpause 
14:30 - 15:30 Ida R: Dancehall 

15:30 OPPVISNING 

 
Treningene vil foregå i Rådhuset, i festsalen/kantina da våre to saler i studio er opptatt pga 

DanceCamp 2018. Innsjekk og oppmøte på studio før vi sammen går over til festsalen ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUKTØRER 
 

 Susann Isaac: 

 Susann er opprinnelig fra Stavanger men flyttet til Kongsvinger når hun var 16 år for å gå NTG 

Kongsvinger. Hun fullførte med glans og bor nå i Oslo og går på Norges Idrettshøyskole. Susann har 

trener 1 utdanningen fra Norges Danseforbund og skal fra høsten trene Victory`s litt øvet og mester 

nivå i freestyle og slowdance. Vi gleder oss!! 

 Aleksander Ryen 

Aleksander Ryen fra Kongsvinger og Victory`s B-boy. Han er utdannet faglærer i kroppsøving  

ved Norges idrettshøgskole. Drevet på med breakdance i 15 år og konkurrert på nasjonalt og 

internasjonalt nivå. Han var med å starte King Wings Crew og  Raw Ratz, to ledende dansegrupper i 

Norge. Jobbet som danseinstruktør i 10 år. Aleksander holder også på med rap og er også veldig kjent 

for bla. låta "mitt Kongsvinger" Han er engasjert og kreativ og har alltid morsomme og underholdene 

breakdance shows. 

 Thomas Myrvang 

Thomas er fra Sander og har danset siden han var 7 år. Thomas har ND`s trener 1 utdanning  

og har mye danseerfaring. Han har i flere år jobbet som assistent men nå de siste  

årene også som instruktør. Thomas har masse personlighet og er en morsom instruktør å ha på 

timer. Han får raskt god kontakt med danserne    

Ida Rønning 
Ida er fra Sander og har danset hip hop fra ung alder. Hun er på landslaget og har deltatt i flere EM og 

VM med det norske flagget på brystet. Ida har streetdance trener 1 utdanningen og har undervist på 

Victory i noen år allerede.  

Tina Marie Haugen 

Tina er fra Slåstad og har lang fartstid som instruktør på Victory Dance. Hun har sin lidenskap for 

barnedans og showdance. Tina har barnetrener utdannelsen fra Norges Danseforbund og er i gang 

med trener 1. Tina har fra høsten ansvaret på avdeling Sand samt en kveld i uka på Skarnes. Dette er 

ei dame med masse energi og glød på timene sine! 



 

 

Victory MiniDanceCamp 2018 
Victory studio Kongsvinger 10. - 12. august 

 

 

Hvert år holder Kongsvinger Danseklubb - Victory Dance en sommercamp med gjestetrenere fra 

innland og utland. Campen er åpen for alle dansere, uansett tilhørighet, alder og nivå. 

Vi tilbyr et bredt spekter av dans og læring relatert til idretten vår. I tillegg til den store Dance 

Campen kjører vi en mini - dance camp parallelt med den store da vi har mange ivrige yngre og mer 

uerfarne dansere som også får muligheten og være med på noe spennende og annerledes før 

høstens sesong setter i gang. 

 

Dette året tilbyr vi klasser i:  

• freestyle 

• slowdance 

• disco 

• lyrisk jazz 

• showdance 

• hip hop 

• breakdance 

• Dancehall 

 

En superbra måte å få prøv mange forskjellige dansestiler på!  

Send med matpakke og godt med drikke til hver dag. Treningssko må også med! 

 

 

PRISER: 
VICTORY MINI Dance Camp 2018  Kr    500,- 

Drop in per dag Kr    200,- 

 

 

Oppvisninger: 

Etter hver dag blir det oppvisning slik at familie og venner  

kan komme å se hva de har lært den dagen 

 

Påmelding og betaling:  

påmeldingslink kommer… 

 

 

 

 

 

 


