Flashmob Rueda
Zondag 5 augustus
Plein MAS Antwerpen
15.00u

Op zondag 5/8 plannen we een grote Rueda de Casino
op het plein voor het MAS in Antwerpen.
Bedoeling is om een zo groot mogelijke Rueda te dansen. Vereiste is wel om
op voorhand in te schrijven. Dit kan tijdens de danslessen of op de geplande
oefenstonden. Steeds inschrijven per danskoppel (leider & volger) . Ook oudleerlingen en dansers buiten Rubio Salsa Club welkom op voorwaarde dat je al
rueda-ervaring hebt en bij 123 567 niet over je eigen voeten valt. De
oefenstonden zijn geen gratis Ruedacursus voor beginners maar een
voorbereiding op een flashmob. Om een goed en relatief foutloos verloop van
de rueda te krijgen is het niet haalbaar om losse leiders/volgers tijdens de
Flashmob toe te laten.
De dansfiguren zullen makkelijk gehouden worden. Er zal gestart worden met
enkele koppels waarna de Rueda snel zal aangroeien met verschillende kort
opeenvolgende instapmomenten. Het zal een muziekmix zijn van een 11 tal
minuten. Dus iedereen zal kunnen dansen. Aan de hand van een lijst met de
dansfiguren zal bepaald worden wanneer er een instap is. Hopelijk begrijpen
jullie dat niet iedereen vanaf de eerste instap kan beginnen, zelfs indien je al
die dansfiguren kent. We zullen de Rueda zo snel mogelijk laten aangroeien
zodat iedereen voldoende aan bod komt. De laatste minuten zullen heel basic
zijn, dus beginnende Ruedadansers kunnen hier ook vlot mee inspringen.
Normaliter doen we die dag 2 opvoeringen met een kleine tussenpauze. Deze
Rueda zal ook gefilmd worden en als compilatie op Youtube geplaatst worden.
Deelname aan de Rueda betekent dus dat je akkoord gaat dat er gefilmd zal
worden. Verdere afspraken zullen aan de ingeschrevenen gecommuniceert
worden via e-mail (en/of Messenger)
Oefenstonden Volkslust Merksem
Zondag 17/6 16.30u
Zondag 24/6 16.30u
Maandag 2/7 20.15u
Maandag 9/7 20.15u
Maandag 16/7 20.15u
Maandag 23/7 20.15u
Maandag 30/7 20.15u

www.rubiosalsaclub.be

www.ikwillerendansen.be

Verdere info over de cursussen en dansavonden op www.rubiosalsaclub.be
Rubio +32 476 54 88 98

