
Bestyrelsen: Helle Bunkenborg, Maria Keller, Laila Kunckel,  
                     Anna Barner Sarp og Helle Aarøe. 

Bliv medlem af Holbæk 
Mavedanserforening 
 
Danseglæde overtrumfer alt! 
Vi er allerede mange, og vi vil gerne være endnu flere.   
 
Holbæk Mavedanserforening drives af en frivillig ulønnet bestyrelse. Det 
koster kr. 30,- om året. Man skal være medlem for at deltage i  
foreningens aktiviteter.  
 
Vi bruger www.Holdsport.dk til info, registrering og betaling. Du kan 
downloade Holdsport-appen til din telefon og klare betaling med  
mobilepay og kreditkort. Eller du kan logge på www.Holdsport.dk fra 
din PC.  

Vi ser frem til en rigtig god sæson. 
Hilsen bestyrelsen 



 

Har du lyst til at lære mavedans? Mavedans er for alle uanset størrelse og 
alder. Det vigtigste er, at du har lyst til at danse. På begynderholdet lærer 
du mavedansens grundtrin til musik fra Mellemøsten. Du vil få grundig 
undervisning i danseteknikken. Hele kroppen bruges. Der trænes både 
isolerede bevægelser og kombinationer. Du får øget kropsbevidsthed og 
en flot holdning. Du bliver glad og får masser af energi.Vi starter helt fra 
bunden med cirkler, ottetaller, shimmies og korte trinkombinationer. 
Medbring godt humør og drikkedunk.  
 
Undervisere:   
Sandra Fröberg & Lise Bjerregaard Nielsen. Vi håber også på at få  
Christine Haugaard ud som gæsteinstruktør i ét af modulerne.  
 
Sted:   Kalundborgvej 11, 4300 Holbæk 

1. modul 17. august - 5. oktober 2020 (8 gange)
2. modul 19. oktober - 7. december 2020 (8 gange)
3. modul  4. januar - 1. marts, vinterferie i uge 7 (8 gange)
4. modul  8. marts - 3. maj (8 gange)
 
Begynderholdet kan man sagten ‘hoppe på’ , når et nyt modul starter,  
fx 19. oktober eller 4. janaur. Hvert modul er et afsluttet kursus, dog med 
forskelligt indhold.  
 
Pris:   Kr. 650,- pr. modul + gebyr + årskontingent kr. 30,-  
Tilmelding:  På Holdsport. Tilmelding åbner 4 uger før start.   

GRØNT HOLD 
Begynder

Mandage kl. 19.00-20.30  



Danseglæde og motion. Gult hold er for dig, som bare elsker den 
feminine mavedans og vil dygtiggøre dig. Her får du både sved 
på panden og nørdet undervisning. Vi vil arbejde med forskellige 
stilarter, både slør, klassisk, pop og trommesolo.  
 
Undervisningen indeholder hver gang: Opvarmning, teknik, 
kombinationer, koreografi og udstrækning. Vi optræder sammen 
ved foreningens sæsonafslutning 8. maj 2021. 
    
Underviser: Anna Barner Sarp & Lise Bjerregaard Nielsen 

Sted:   Kalundborgvej 11, 4300 Holbæk  
 
1. modul 19. august - 7. oktober 2020 (8 gange)
2. modul 21. oktober - 9. december 2020 (8 gange)
3. modul  6. januar - 3. marts, vinterferie i uge 7 (8 gange)
4. modul  10. marts - 28. april (8 gange) 
 
Sæsonen undervises som ét sammenhængende kursus i fire dele. Hvis du 
har deltaget i 1. modul er du også sikret plads på holdet resten af sæsonen.  
 
Pris:   Kr. 650,- pr. modul + gebyr + årskontingent kr. 30,-  
Tilmelding:  På Holdsport. Tilmelding åbner 4 uger før start.  

GULT HOLD 
Let øvet / øvet mix
Onsdage kl. 19.00-20.30  



PINK HOLD 
Øvet 

Mandage kl. 17.15-18.45  

Hvis du er en øvet mavedanser, og din yndlingsfarve er ’glim-
mer’ så er pink holdet for dig. Her er fællesskab, kvindekraft og 
danseglæde i centrum. Her er danserne sammen om dansen, 
hygger sig og får motion på samme tid. Pink hold elsker også at 
komme ud og optræde. Holdet har danset sammen i flere år, men 
nye øvede mavedansere er hjertelig velkomne. Undervisningen 
består af en solid blanding af teknik, kombinationer og nye koreo-
grafier. Hver træning begynder med opvarmning og afsluttes med 
udstrækning. Holdet optræder ved foreningens sæsonafslutning 
8. maj 2021. 

Underviser: 
Sandra Fröberg. Vi håber også på at få Christine Haugaard ud som 
gæsteinstruktør i ét af modulerne.   
 
Sted:   Kalundborgvej 11, 4300 Holbæk
    
1. modul 17. august - 5. oktober 2020 (8 gange)
2. modul 19. oktober - 7. december 2020 (8 gange)
3. modul  4. januar - 1. marts, vinterferie i uge 7 (8 gange)
4. modul  8. marts - 3. maj (8 gange)

Sæsonen undervises som ét sammenhængende kursus i fire dele. Hvis du 
har deltaget i 1. modul er du også sikret plads på holdet resten af sæsonen.  
 
Pris:   Kr. 650,- pr. modul + gebyr + årskontingent kr. 30,-  
Tilmelding:  På Holdsport. Tilmelding åbner 4 uger før start. 



TURKIS HOLD 
Øvet + 

Onsdage kl. 17.15-18.45  

Et ambitiøst og disciplineret træningstilbud for dig, som er klar til 
at træne hårdt og nyder at optræde på en scene. Foruden teknik 
og koreografier arbejdes der med formationer og gruppedynamik 
som forberedelse til optræden. Det forventes, at du også øver dig 
hjemme og møder op til træning hver gang. Vil vi gerne indkøbe 
ens kostumer til hele gruppen, så du skal regne med en udgift til 
det i løbet af efteråret. I slutningen af sæsonen skal vi ud og op-
træde sammen. Holdet medvirker selvfølgelig også ved forenin-
gens sæsonafslutning 8. maj 2021. Er du interesseret, så kontakt 
Anna Barner.  

Underviser: Anna Barner Sarp

Sted:   Kalundborgvej 11, 4300 Holbæk  
 
1. modul 19. august - 7. oktober 2020 (8 gange)
2. modul 21. oktober - 9. december 2020 (8 gange)
3. modul  6. januar - 3. marts, vinterferie i uge 7 (8 gange)
4. modul  10. marts - 28. april (8 gange) 
 
NB: Sæsonen undervises som ét sammenhængende kursus i fire dele. Hvis 
du har deltaget i 1. modul er du også sikret plads på holdet resten af sæ-
sonen.  
 
Pris:   Kr. 650,- pr. modul + gebyr + årskontingent kr. 30,- 
Tilmelding:  På Holdsport. Tilmelding åbner 4 uger før start. 



Efter ønske fra medlemmerne udbyder vi en række korte workshops 
med skiftende undervisere og temaer indenfor teknik og rekvisitter. 
Til det har vi reserveret spejlsalen på Kulturkasernen ni  
lørdage i sæsonen kl. 13-16. Det bliver små workshops, for pga. Corona-
retningslinjer må der kun være 10 personer i den lille spejlsal.  
Tilmelding fra gang til gang.  
 
Hold øje med opslag på Holdsport. Hver lørdag får sit eget tema.  
 
2020
Lørdag d. 5. september  
Lørdag d. 26. september
Lørdag d. 17. oktober 
Lørdag d. 19. december

2021 
Lørdag d. 9. januar 
Lørdag d. 20. januar 
Lørdag d. 20. februar 
Lørdag d. 13. marts  
Lørdag d. 15. maj 

Pris: 280 kr. pr. gang. Max 9 deltagere pr. workshop.  

Tilmelding åbner 4 uger før hver workshop. 

LØRDAGS TEKNIK 
Åbent niveu 

Lørdage kl. 13-16  



Årets udenlandske gæsteinstruktør 
er den professionelle mavedanser 
og instruktør Paula Palomares fra 
Spanien. 

Paula er en feminin og elegant 
danser, som fascinerer sit publi-
kum med selvsikker stil og mod-
erne udtryk.  
 
Undervisningen lørdag er tilrette-
lagt på åbent niveau, her er alle 
velkomne. Undervisningen søndag 
er målrettet de kræsne og øvede 
dansere, som vil udfordres på 
tempo og teknik.   
 
Bemærk, undervisningen foregår 
på engelsk.  

WEEKEND MED 
PAULA PALOMARES (Spanien)

24. - 25. oktober 2020  

Lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 12-17  Åbent niveau   Kr. 500,-  
 
Søndag d. 25. oktober 2020 kl. 10-15  Øvet/masterclass  Kr. 500,- 

Sted: Kalundborgvej 11, 4300 Holbæk

Tilmelding:  Åbner på Holdsport 1.september 2020  



Corona-forholdsregler 
I Holbæk Mavedanserforening følger vi myndighedernes retningslinjer. 

Foreningen sørger for:  
- At der max er 1 danser pr. 4 m2 i salen
- At der står håndsprit ved indgangen  
- At håndtag og kontaktflader fx stikkontakter afsprittes før og mellem 
holdene danser

Vi beder danserne om:  
- At blive hjemme hvis de har sympomer på sygdom 
- At hoste og nyse i armhulen 
- At holde afstand til hinanden i salen og undgå unødig fysisk kontakt   
 
Hvis myndighederne indfører karantæne igen:  
- Vil undervisningen blive gennemført online via Zoom  
- Underviseren informerer deltagerne om hvordan

 



SÆT X  ved 8. Maj 2021

Vi vil gerne afholde en festlig sæsonafslutning, hvor vi optræder 
for hinanden, familie og venner den 8. maj 2021.  

Corona-situationen afgør hvilken slags arrangement vi kan lave. 
Hvor mange publikummer må vi samle under ét tag? Kan det 
lykkes at stable et sceneshow på benene? Det vil vi selvfølgelig 
helst. Men der er også andre muligheder for at danse sæsonens 
koreografier for hinanden på en festlig måde. Bestyrelsen vil melde 
noget mere konkret ud efter jul.  
 
Sæt allerede nu et X i kalenderen.   
 



Søndag d. 27. December kl. 11-14  
 
Ingen jul uden den traditionsrige “Ryst juleflæsket”workshop. Det er  
din chance for at slippe væk fra julehalløjet og få rystet juleflæsket på 
plads. Vi træner teknik, små kombinationer, danser julelege og impro-
viserer. Ingen lange koreografier. Bare ren julestemning og danseglæde.  

Åbent niveau.  Alle mavedansere er velkomne.  
Medbring  Møntbælte og drikkedunk. 
Underviser:  Anna Barner 
Pris:   Kr.225,-
Sted:   Kalundborgvej 11, 4300 Holbæk 
Tilmelding:  Fra 1. december på Holdsport 

RYST JULEFLÆSKET  
med Anna Barner   



DET SKER I HOLBÆK  

 
2020 

17. august   De faste ugentlige hold starter  
5. september   Lørdags-teknik  
26. september  Lørdags-teknik
24.-25. oktober Weekend med spanske Paula Palomares   
17. oktober  Lørdags teknik 
Uge 42   Efterårsferie  
21. oktober  2. modul starter på de faste ugentlige hold 
19. december  Lørdags-teknik 
27. december  Ryst juleflæsket med Anna Barner  
 
2021

4. januar  3. modul starter på de ugentlige hold 
9. januar  Lørdags-teknik 
20. januar  Lørdags-teknik
Uge 7    Vinterferie  
20. februar  Lørdags-teknik 
27.-28. februar  Mulighed for weekendkursus. Endnu ikke fastlagt.  
3. marts  Generalforsamling  
13. marts   Lørdags-teknik 
Uge 13   Påskeferie  
15. maj   Lørdags-teknik  
10. marts   4. modul starter på de ugentlige hold  
8. maj   Festlig sæsonafslutning 

Følg med i Facebookgruppen “Mavedans i Holbæk” og på  www.holbaek-mavedans.dk


