Socialdans
Den sociala dansen på onsdagar är öppen för alla Nackswingets medlemmar. Man behöver inte ha med sig någon partner utan kvällen är tänkt att fungera
som vilken danskväll som helst, att man bjuder upp varandra, dansar och har kul. Där finns också en kafeteria för den som vill ta en kaffepaus någon
gång. I normala fall sker dansen till inspelad musik, men då och då dyker det upp orkestrar som spelar till dansen. Kom och bjud upp!
Läs mer...

Socialdans
Johan Ramström posted on Dec 17, 2011

På grund av rådande läge med Covid-19 är tyvärr Nackswingets socialdans pausad för tillfället.
Vi hoppas såklart kunna starta upp den på ett smittsäkert sätt så snart som möjligt, utifrån
myndigheternas rekommendationer och råd.
Sociala dansen är normalt ONSDAGAR 20.00-22.00.
Här listar vi alla tillfällen man kan dansa i vår fina lokal. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Om du vill förgylla en av onsdagarna med din favoritmusik,
eller om du vill hjälpa till i caféet kontakta Sociala kommittén.
Om länken ovan inte fungerar går det även bra att skicka ett mail till info@nackswinget.se.
Att stå en kväll i kafeterian är kul och plättlätt!
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Alla intresseanmälningar görs till Sociala kommittén , som återkommer så snart som möjligt.
sociala
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Nyheter

Nackswingets socialdans
Hanna Nilsson posted on Nov 25, 2020
På grund av rådande läge med Covid-19 är tyvärr Nackswingets socialdans pausad för tillfället.
Vi hoppas såklart kunna starta upp den så snart som möjligt, efter att myndigheternas rekommendationer och råd uppdaterats.
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Dans till Jimmy och Henric, kända från Casanovas
Hanna Nilsson posted on Sep 29, 2020
Söndagen den 18/10 erbjuder Nackswinget möjlighet att socialdansa till Jimmy och Henric från Casanovas.
Mer information hittar ni på förstasidan på vår hemsida eller på vår Facebook-sida.
För att komma till anmälan klicka här: https://dans.se/nsw/shop/?cat=OTHER
Läs igenom våra riktlinjer och betalningsvillkor innan ni anmäler er!
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Nackswingets Socialdans
Hanna Nilsson posted on May 12, 2020
På grund av rådande läge med Covid-19 är tyvärr Nackswingets socialdans pausad för tillfället.
Vi hoppas såklart kunna starta upp den så snart som möjligt, efter att myndigheternas rekommendationer och råd uppdaterats.
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Nackswingets Socialdans
Hanna Nilsson posted on Jan 23, 2020
Hej alla danssugna!
Varje onsdag, klockan 20-22, bjuder Nackswinget upp till socialdans i Ceylon! Alla är varmt välkomna, både medlemmar som icke-medlemmar.
Vi dansar till musiklistor som komponerats ihop av olika medlemmar varje vecka. Musiklistorna bygger på 1+1-principen (dvs 1 bugg och sedan 1 fox).
Man dansar därför två danser med samma person innan ett byte, så att vi hinner dansa med fler härliga dansare under kvällen!
Om man blir trött i fötterna eller om man bara vill ta en paus, så finns det såklart möjlighet till att umgås i vårt café!
Vi ses i Ceylon onsdagar 20-22!
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