
Vårt mål är att ge hög 
kvalitet och service och 
alltid ha en god relation 
till våra gäster

att kontakta Kalaskoket-Mötesplats Fasetten! Hur du 
än gör är du alltid välkommen att höra av dig!

Musik & Dans

 

 

Körsång

Ett skönt avbrott i din konferens! Ett mervärde i din sammankomst! I samarbete
med Meborgarskolan erbjuder vi ledarledda aktiviteter. 
Aktivitetstiden är ca 1,5-2 timmar.

Körsång är för dig som vill eller gillar att sjunga men inte vågat ta steget ännu. Körsång 
med glädje, energi och gemenskap.

Innehåll
Med hjälp av kända melodier sjunger vi tillsammans, ingen sångvana krävs utan bara ett 
intresse för att sjunga. Du lär dig använda din röst och grunderna inom sångteknik.

Upplägg
Vi värmer upp rösten med enkla sång och andningsövningar och sedan övar vi på vår 
repertoar.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, bara lusten att sjunga.

Kalaskoket Fasetten
Kardanvägen 37
461 38 Trollhättan

TEL
0520-758 83

E-MAIL
info@kalaskoket.se

WEB
www.kalaskoket.se

Kalaskoket-Mötesplats Fasetten 
har alltid något gott för dig. 
Luncher, konferenser och 
catering är vår specialité. Varför 

hos oss? 

Vi tar hand om dig och dina 
gäster på ett professionellt sätt!

Har du några frågor?
Kontakta Cecilia Nilsson

0733-24 72 72
cecilia@kalaskoket.se

Sofie Dahlström
sofie@kalaskoket.se
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Linedance

Linedance är en mycket allsidig dansform med danssteg inlånade från de flesta danssti-
lar i världen, klassisk, latinamerikansk, rock´n roll, hip-hop, step mm. Dansarna står på 
rader, därav namnet Linedance och dansmusiken är främst en modern rockig country & 
westernstil.

Innehåll
Danspasset innehåller mycket glädje och konditionsträning. Vi arbetar med steg och 
stegkombinationer.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Pardans

Lär dig någon av stilarna från TV4:s Let´s dance. 

Innehåll
Du lär dig enklare turer i vals, tango och foxtrot, chacha, salsa eller bugg. Ni väljer vilken 
dans ni skulle vilja prova på.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
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Zumba

Zumba är latinoinspirerad fitnessdans där du till glödheta rytmer får släppa loss och 
dansa bl a Cumbia, Salsa, Samba och Merengue! Härliga rytmer med rörelser som är 
lätta att följa och du kan både förbättra din kondition och förbränna kalorier. Det är 
svettiga pass där du kan få en ordentlig genomkörare om du väljer att följa kursledarens 
tempo! 

Upplägg
Vi kör lättsamma och roliga klasser som leder till glädje och mersmak. Är någon rörelse 
för tuff eller svår för dig, så är det bara att ta ner den till din nivå. Det är viktigt att du 
lyssnar till din kropp och dess kapacitet istället för att jämföra dig med andra - träning 
skall vara kul!

Förkunskap
Inga förkunskaper krävs.
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