Inbjudan till helgkurs
med

Bindande anmälan till kursen: Till Karin Davin senast 15 januari 2019 på
davinkarin@yahoo.se

Sonia Dion och Cristian Florescu
Lördag och söndag 2–3 februari 2019

Och genom betalning av kurspris till Intfk pg. nr.
45 71 62-6 Pengarna ska vara inne på kontot
senast 25 januari 2019 ”Först till kvarn, får först

Cristian Florescu, är född i Bucarest, Rumänien
och började dansa 1982 med olika rumänska
folkensembler. Han har varit förste dansare vid
Nationalensenblen “Cununa Carpatilor” och
turnerat i Europa, Asien och Nordamerika med
dem.1990-91, fick Cristian en utmärkelse som
dansare och koreograf av rumänska
kulturdepartementet och Romanian Folklore
Choreographers Association. På senare år har
Cristian varit verksam i Kanada, där han lärt sig
nya dansstilar så som modern dans, jazz, stepp
och ballroom.
Sonia Dion Florescu, född i Québec har varit
verksam som professionell dansare i över 20
år. Hon har varit förstedansare och koreograf
för Les Sortilèges dansensble, Kanadas äldsta
folkdansensemble, med vilka hon satte upp
flera nya produktioner, så som ”Une page
d'histoire, un pas de danse”. Sonia har även
turnerar världen över och utövat en rad olika
danstekniker, så som rumänsk folkdans,
Skottsk
Highland
Dancing,
FranskKanadensisk steppdans och ballroomdans.
Cristian och Sonia är mycket omtyckta
dansledare och instruktörer i USA och Kanada
och har rekommenderats till INTFK av Mea
Nordenfelt.

Plats: Drakenbergssalen, Tellus fritidscenter,
Lignagatan 8, Stockholm, Tel: 08-410 712 80,
T Bana eller buss 4: Hornstull
Kurs och kurspriser:
10.00 – 13.00 Avancerad (Lör + Sön ) 750 SEK
14.00- 16.30 Medel (Lör + Sön) 650 SEK
Båda kurserna: 1050 SEK
Parkettgolv, men välj gärna skor med bra fäste.

mala..”
Kursmaterial: CD och film i någon form kommer
att finnas till försäljning (copyrightskyddad)
OBS! Annan filmning är inte tillåten.
Frågor? Maila Karin Davin davinkarin@yahoo.se
FÖR DELTAGARE UTIFRÅN: Stockholm har ett antal
bra vandrarhem (se vandrarhemstockholm.se) centralt i
Stockholm. Priserna ligger oftast strax över 250 kr för
plats i sovsal och runt 500 – 600 kr för ett enkelrum.
Billigaste alternativet är antagligen Backpackers Inn
(Banérg. 56).

