Onsdag 17. august
Tid:
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00

Sal 1 – Senior (16 år+)
GIRLY JAZZ
Alex
FREESTYLE
Oda

Sal 2 – Junior (12 år +)
FREESTYLE
Oda
GIRLY JAZZ
Alex
MATPAUSE

COMMERCIAL JAZZ
Alex
FREESTYLE
Oda

Sal 3 - Barn

FREESTYLE
Oda
COMMERCIAL JAZZ
Alex

Torsdag 18. august
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00

AKRO
Ida
DISCO
Alex

DISCO
Alex
AKRO
Ida
MATPAUSE

AKRO
Ida
DISCO
Alex

DISCO
Alex
AKRO
Ida

Fredag 19. august
16:00 17:00
17:00 18:00

DISCO DUO
Rosa
CONTEMPORARY
Olga

CONTEMPORARY
Olga
DISCO DUO
Rosa

JAZZ
Alex
DISCO
Alex

18:00 18:30
18:30 19:15
19:15 20:00

MATPAUSE

DISCO KONKURRANSEKLASSE
Rosa – Alex - Ida

CONTEMPORARY
Olga

Lørdag 20. august
11:00 12:00
12:00 13:00
13:00 13:30
13:30 14:15
13:15 15:00

SLOW
Marte
DISCO
Rosa

DISCO
Rosa
SLOW
Marte
MATPAUSE

SLOW
Marte
DISCO
Rosa

DISCO
Rosa
SLOW
Marte

FREESTYLE
Vesla
SLOW
Ida

AKRO
Ida

Søndag 21. august
11:00 –
12:00
12:00 –
13:00
13:00 –
13:30
13:30 –
14:15
14:15 –
15:00

DISCO
Rosa
BALLETT
Alina

DISCO
Rosa
SHOW
Liisa

BALLETT
Alina
DISCO
Rosa
MATPAUSE
SHOW
Liisa
DISCO
Rosa

HIP HOP
Vesla
SHOW
Liisa

BALLETT
Alina

PRESENTASJON AV ÅRETS TRENERE
Alexander Larsson
Alexander er vår storfavoritt og vi blir aldri lei. Alexander har vært gjestetrener på
Victory i mange år og vi ser på han som vår helt egen trener. Selv om han til daglig
er trener på Kindahls Danseskola i Stockholm, Sverige. Alexander vil vi påstå er
verdens beste koreograf og han er utrolig dyktig, ikke bare i disco men også jazz,
moderne og hip hop. Han har selv vært toppdanser og danset i sin tid duo med
Sofie Ericsson som også har vært på Victory Dance ved flere anledninger. Mest av alt
elsker vi Alex for den utrolige fine personen han er og den treneren han er for oss.

Rosa Blom
Rosa driver the Beat Dance Company i Turku Finland sammen med sine to søstre.
Hun er en utrolig dyktig koreograf og meget kjent i disco verden. I tillegg er hun en
fantastisk DJ som lager den aller beste discomusikken. Rosa har selv vært
toppdanser på internasjonalt nivå og vært i flere EM og VM finaler. Hun er nå en av
verdens beste trenere og klarte nå i EM 2022 å få sin danser Toini Antila på toppen
av pallen i disco solo junior. Toini skal også være med på campen sammen med
Rosa. Ta de godt i mot begge to.

Oda Døssland Strande
Oda er hovedtrener på Pointe Danseklubb og har vært trener i 9 år. Hun har trener 1
og trener 2 utdanning og i tillegg er hun dommer. Oda har en bachelor i fysisk
aktivitet og ernæring fra Høyskolen Kristiania. Hun var konkurransedanser i 13 år og
har resultater fra både nasjonale og internasjonale konkurranser som Brean, ICON,
Glasgow International ol.

Marte Åshagen
Marte er en av de beste slowdance og freestyletrenerne i Norge, og har siden 2010
vært en av hovedtrenerne i Danseklubben Studio 1. Hun har selv konkurrert på
elitenivå i både nasjonale og internasjonale konkurranser i freestyle og slowdance
med sølvmedalje i slowdance under NM & DOTY 2012 som sine beste prestasjoner.
Med utdannelse innen pedagogikk har Marte et stort fokus på å hjelpe danserne
med å utvikle seg til sitt fulle potensiale samt å formidle sin kunnskap til nye
genrasjoner. I sin trenerrolle og som koreograf har Marte et øye for detaljer og
dynamikk som fungerer for den enkelte danseren. Hun har flere NM medaljer og
DOTY medaljer under sitt trenerbelte.

Alina Slavinska
Alina er fra Ukraina men flyktet til Norge og Kongsvinger under krigen sammen med
sin lille sønn. Hun er til vanlig pedagog på et danseuniversitet i Kharkov, Ukraina og
har en vilt imponerende CV med erfaring fra Kina, Tyrkia, Tyskland, Frankrike, Italia
bla. Hun har utdannelse i ballett, jazz og contemporary. Alina har vunnet flere priser
for sine koreografier til solister rundt om i verden, i tillegg er hun fortsatt en
utmerket danser selv.

Olga Etkalo
Olga er også Ukrainsk flykning og bor nå i Kongsvinger. Olga bor her sammen med
sin lille datter og jobber også til daglig på danseuniversitetet i Kharkov i Ukraina
sammen med Alina. Olga er en spesielt dyktig pedagog for yngre barn og liker å
jobbe med de aller yngste og ungdom. Hun har en variert bakgrunn både dans,
yoga, teater, svømming. Alina snakker litt norsk da hun har slekninger i Norge. Olga
skal undervise contemporary på summercampen.

Victory SummerCamp 2022
Victory studio Kongsvinger 17. - 21. august
Hvert år holder Victory Dance en sommercamp med gjestetrenere fra innland og utland.
Campen er åpen for alle. Vi tilbyr et bredt spekter av dans og læring relatert til idretten vår
komplett tilbud for deg som liker å drive med dans!
Vi deler inn i tre grupper:

gruppe 1: senior fra det året man fyller 16 år
gruppe 2: junior fra det året man fyller 12 år
gruppe 3: barn fra 7 år +

PRISER
VICTORY SummerCamp 2022 - hele
Drop-in per dag
VICTORY SummerCamp - barn
Drop-in per dag barn
Privattime 30 min. med Alex, Rosa, Oda, Marte

Alex
10:00 – 14:00

Oda

Kr 1600,Kr 400,Kr 950,Kr 350,Kr 350,-

PRIVATTIMER
Marte

Rosa

Onsdag 17. august
12:00 – 14:00
Torsdag 18. august

10:00 – 14:00
Fredag 19. august
10:00 – 14:00
Lørdag 20 august
15:30 – 18:00

15:30 – 18:00

Søndag 21. august
15:30 – 18:00

Bestilling og betaling av privattimer
Send e-post til ida@victorydance.no med hvem du ønsker privattime med og hvor mange.
Har du spesifikke ønsker på dag eller klokkeslett så skriv dette også. Privattimer betales via
påmeldingslinken. Privatimer er bindene og refunderes ikke.

