
Alle torsdags arrangementer foregår i klubben: 
RSLDC lokaler, Præstemarksvej 10F, 4000 Roskilde 

 www.rsdc.dk 

Efterår 2017 - alle er velkomne til vores arrangementer 

Roskilde Country & Western Club 

Torsdags’ åbne aftener 
Alle torsdage i sæsonen, kl. 18.30-20.30, Gæster 30 kr.          
Åben aften med country aften hver anden uge for medlemmer og 
gæster. På andre torsdage kommer der besøg af instruktører fra 
andre klubber, oldies aften, newstyle, nightclub, årets danse og 
indimellem en ren Roskilde klubaften. Programmet bliver udgivet for en 
måned ad gangen. 
 

2. november: Countryaften med Alis 
Country aftener er for jer der har danset et par år og kan grundtrinene. Vi danser næsten 
udelukkende til countrymusik og vi giver 1 eller 2 vægge i kendte danse og andre danse bliver 
grundigt gennemgået. 
Niveau: letøvede  

16. november: Countryaften med Alis 
(Se under 2. november) 
Niveau: letøvede  

9. november: Letøvede dans med Sally 
Vi danser på letøvede niveau og Sally guider også igennem nye og gamle danse. Årsdanse skal 
vi også have check på. Mulighed for ønskedanse.  
Niveau: letøvede 

23. november: Nightclub aften med Vibeke Thers 
Vibeke  vil lave workshop(s) med grundig gennemgang på ”improver/easy intermediate” niveau. 
Kom og oplev en lærerig og sjov aften, hvor fødderne ikke står stille. Alis er vært for 
aftenen 
Niveau: Improver/Easy intermediate 
 

November og December Program 

29 november: Countryaften med Alis 
(Se under 2 november) 
Niveau: letøvede  

14. december: Countryaften med Alis 
Country aftener er for jer der har danset et par år og kan grundtrinene. Vi danser næsten 
udelukkende til countrymusik og vi giver 1 eller 2 vægge i kendte danse og andre danse bliver 
grundigt gennemgået. 
Niveau: letøvede  

7 december: Linedance i julestemning 
Linedance i julestemning på alle niveauer og alle er velkomne – Roskilde medlemmer og 
gæster. Danseliste med splitfloor tilgængelig en uge før. Alis og Sally sørger for god musik, 
dans og lidt julelege. Nissehuer tilladt  
Niveau: Begynder/letøvede/intermediate (split floor) 
 


