
 

 

 

 

 

Sommercamp
5.-8. juli 2021 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu og få en unik oplevelse i din 
sommerferie med vores sommercamp ved Børneballet i sorø

Tak til vores sponsorer

Tilmeldingsfrist: 26. juni 2021 
https://intelligentfitness.dk/tilmelding

 

Gratis Balletsommercamp for alle piger og drenge, fra 
Start mandag 5. juli - slut torsdag 8. juli
 
Festlig afslutning på camp'en bliver vores opvisning for forældre/familie/venner den sidste dag, torsdag 
kl. 13.30. Balletunderviser og camp-

Medbring: madpakke og drikkedunk
Påklædning: ballettøj + balletsko, samt udendørstøj og udendørssko efter vejret. 

NB. Der vil evt. blive fotograferet/optaget video til PR og markedsføringsbrug. 
Maks. deltagerantal: 25 børn - tilmelding efter først

De 3 første dage indeholder: Opvarmning
afspænding af kroppen 

4. dag indeholder: Opvarmning, klargøring 

Kom og vær med! 
Ballethilsner  
Børneballet i Sorø - Vi styrker bevægelsesfællesskabet
 

Sommercamp 
 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og få en unik oplevelse i din 
sommerferie med vores sommercamp ved Børneballet i sorø. 
Tak til vores sponsorer: 

NAVN (barn): 
  
________________________________________________________________

Underskrift (ansvarlig kontaktperson) + mobilnr.

. juni 2021 – enten ved at returnere denne slip eller på 
https://intelligentfitness.dk/tilmelding-ballet/#tilmeldingsformular

(NB. Ved overbooking har deltagere der er tilmeldt alle 4 dage fortrinsret)

SPORTSRÅDET 

 

Balletsommercamp for alle piger og drenge, fra 5-6 år og op til 15 år.  
slut torsdag 8. juli i balletsalen, Skolevej 1.  

Festlig afslutning på camp'en bliver vores opvisning for forældre/familie/venner den sidste dag, torsdag 
-leder: Sofie Blond - kan kontaktes på 25120457. 

madpakke og drikkedunk 
Påklædning: ballettøj + balletsko, samt udendørstøj og udendørssko efter vejret. 

NB. Der vil evt. blive fotograferet/optaget video til PR og markedsføringsbrug. 
tilmelding efter først-til-mølle. 

Opvarmning, tekniktræning ved barren, smidighed og spring

klargøring opvisning: kostumer-rekvisitter-make-up

yrker bevægelsesfællesskabet 

  
________________________________________________________________ 

Underskrift (ansvarlig kontaktperson) + mobilnr.: 

enten ved at returnere denne slip eller på  
ballet/#tilmeldingsformular 

(NB. Ved overbooking har deltagere der er tilmeldt alle 4 dage fortrinsret) 

Festlig afslutning på camp'en bliver vores opvisning for forældre/familie/venner den sidste dag, torsdag 
tes på 25120457.  

Påklædning: ballettøj + balletsko, samt udendørstøj og udendørssko efter vejret.  

NB. Der vil evt. blive fotograferet/optaget video til PR og markedsføringsbrug.  

midighed og spring, kreativ ballet, leg, 

up- generalprøve mm. 


