
 
Välkommen till en 1 dags 

 HappyDanceFestival  

med konkurranse i swing & linedance, workshops & socialdans  
 

Lördag den 18 Juni 2022 på Gjerdrum Kulturhus 
 

Detta är en social konkurranse med lav terskel och få regler för att dansare som inte har 
konkurrerat för ska få en fin möjlighet att testa sig. 

För de som har konkurrerat för, så är detta en fin tränings möjlighet. 
 

LINEDANCE: 
Det blir 2 nivåer, Lower & Higher level. I tillägg blir det även Showcase. 

 
Lower level 

Cold Heart, Skinny Genes & Boom Boom Clap. 
 

Higher level 
Just Fly Away, Old School Funk & You Gotta Move 

 
Show / Showcase blir en felles klasse med swing & linedance.  

Minimum 3 deltager. 
 Skriv lite om showet och ålder på deltagarna vid påmelding,  

så fördelar vi grupperna efter alla är påmeldt. 
 

SWING: 
Det blir 3 swing grener fördelat på 2 nivåer, Lower & Higher level,  

i tillägg blir det även Showcase. 
Det är musiken som har lagt förningen på indelningen. 

 
Swing fun 4count basic  

(folkeswing, bugg och evt andra varianter med gruntrinn på 4) 
Tempo Lower level 148-172bpm* & Higher level 176-180bpm* 

 
Swing fun 6count basic 

(6-takt swing, boogie woogie och evt andra varianter med gruntrinn på 6) 
Tempo Lower level 148-172bpm* & Higher level 176-180bpm* 

 
-West Coast Swing 

Tempo lower level 80-90bpm* og higher level 100-110bpm*. 
 

Show / Showcase blir en felles klasse med swing & linedance.  
Minimum 3 deltager.  

Skriv lite om showet och ålder på deltagarna vid påmelding,  
så fördelar vi grupperna efter alla är påmeldt. 

 
 

https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/cold-heart-ID153703.aspx
https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/skinny-genes-ID79518.aspx
https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/boom-boom-clap-ID153550.aspx
https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/just-fly-away-ID147694.aspx
https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/old-school-funk-ID124190.aspx
https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/you-gotta-move-ID125742.aspx


 
 
 

 
 

Kleskode linedance:  
Pent / causual (ikke "bling-bling" på lower level) 

 
Kleskode Swing:  
Pent / causual 

 
Kleskode showcase:  

Fritt frem, men ikke "vulgært". 
 

Åldersgrupper både för swing och linedance. 
Barn: upp till och med 12 år 

Junior: 13 år - 17 år 
Vuxen: 18 år - 39 år 

Senior: 40 år och upp 
 

Priser:  
Konkurranseavgift Swing kr 150 p/p (inkl. workshop, hela dagen & kväll) 

Konkurranseavgift Linedance kr 150 p/p (inkl. workshop, hela dagen & kväll) 
 

Publikum Dag, vuxen kr 100 (inkl. workshop) 
Publikum Dag, barn (t.o.m 17år) kr 50 (inkl. workshop) 

Publikum Kväll, Vuxen kr 100 (inkl. Swing/Line Fusion, Socialdans) 
Publikum Kväll, Barn kr Gratis  (inkl. Swing/Line Fusion, Socialdans) 

 
Publikum Familje Dag / Kväll kr 250 (inkl. workshop, Swing/Line Fusion, Socialdans) 

Publikum Familje Kväll kr 200 (Swing/Line Fusion, Socialdans) 
 
 

Påmelding och tids skjema kommer, men håll av dagen 
 

Mer information kommer! 
 

Följ oss på Facebook för att få de sista nyheterna om arrangemanget: 
https://www.facebook.com/events/1085814852243544 

 
* bpm = beat per minute 

 
Bilder / Video på sociala medier kan förkomma. 

 
Med forbehold om endringer for å gjøre Festivalen enda bedre. 

 
 
 

 


