
SALSA WITH CUBAN AFRO RUMBA – RICARDO 
I denna workshop kommer vi att dansa en salsasekvens som innehåller rörelser som är hämtade från 

kubanska afron och kubanska rumban. Bland annat kommer följande ingå i workshopen: 

• Öva rörelser till clave, campona (cowbell) och bata rytmer 

• Övergångar från Salsa till Rumba 

• Övergångar från Salsa till Kubansk Afro 

Workshopen passar både män och kvinnor.  

 

HEELS CLASS – MICKAELA 
På Heels klassen kommer vi att lära oss att gå och dansa i klackar. Vi kommer att träna på vår 

feminina och sexiga sida samt jobba på uttryck och självkänsla. Inga direkta förkunskaper krävs. Ta 

med knäskydd om ni har.  

 

CUBAN LADIES STYLING – LINNEA 
På Cuban Ladies Styling kommer vi att jobba med feminina rörelsemönster från de klassiska 

kubanska danserna och sätta ihop en sekvens. Vi ska dansa med hela kroppen och blanda elegans 

och sabor! 

 

CUBAN MED STYLING – JUNIOR 
På klassen kommer stegen och rörelserna vara inspirerade av kubanska folkdanser. Fokus kommer 

vara att blanda in rumba i salsan och första delen av klassen kommer vi dansa och träna rumba till 

rumbamusik. Sekvensen vi senare kommer att träna på kan komma att innehålla även pilon, son, afro 

m.m. 

 

NEW YORK MAMBO SHINES – PAOLA 
På min workshop kan du förvänta dig att ha det otroligt roligt samtidigt som vi jobbar med 

grundläggande teknik, leka med olika takter i musiken, viktplacering vid snabbt fotarbete och många 

shimmys. Målet är att vara trygga när vi dansar och att ha kul längs vägen! Salsan är gränslös och vi 

jobbar tillsammans i mina klasser. Alla är välkomna till denna workshop! 

 

BACHATA MUSICALITY – ALBERTO 
Den här workshopen passar både följare och förare som vill ge det lilla extra till sin socialdans genom 

att dansa till låtarnas olika brakes, intro och variationer. Du kommer att lära dig att bättre förstå 

uppbyggnaden av en standard Bachatalåt och vi kommer även dansa en footwork koreografi där vi 

lär oss att lyssna, känna och förmedla musiken.  

 

BACHATA FUSION FOOTWORK – ALBERTO 
I den här klassen kommer vi att dansa en rolig, lekfull och utmanande footwork med mycket fokus på 

musiken, ha kul och hitta din egen stil! 

 

SALSA MUSICALITY – JENNY 

Under Salsa Musicality kommer vi att lära oss en koreografi anpassad till en specifik låt. Låten 

kommer att styra koreografin och rörelserna kommer att förstärkas av musiken. Det blir snabba 

fötter, snurra, bodymovement, känsla och såklart musikalitet.  

 



BACHATA LADIES STYLING – LISONDRA 
Vi lär oss en sekvens med styling som vi dansar till olika typer av Bachatamusik. I min styling gillar jag 

att undersöka allt från detaljer i handrörelser till teknik i bodymovement.  

 

DEMBOW – EVELINA 
Dembow är en musikgenre som kommer från Karibien, där dansar man till denna musik på gatorna 

eller i klubbarna. Under min klass kommer vi att dansa min tolkning av Dembow då inslag kan 

påminnas om både reggaeton och twerk. Dembow är fylld av energi och attityd. Om du ännu inte har 

prövat så kom och testa något nytt! Vi kommer att svettas och ha kul. Detta är en klass för alla.  

 

PACHANGA SHINES – KONSTANTIN 
Pachanga är en glad och svängig dans med ursprung i Cuba och har genom tiden utvecklats med 

inslag av funk och soul i USA. Grundsteget utförs genom att böja och sträcka på knäna vilket ger 

dansen en hoppig och cool karaktär. Pachanga dansas ofta till charanga musik med inslag av fiol, flöjt 

och trummor. Idag är inslag av Pachanga en del av nästan alla salsastilar och en viktig del i en 

dansares repertoar.  

 

CHA CHA CHA SHINES – ARCADIA 
Cha cha cha är en latinamerikansk dans som är sprungen ur mambon, den främsta skillnaden består i 

att cha cha cha har ett långsammare tempo. Musiken är liksom sin föregångsgenre uppbyggd kring 

clave-rytmen. Räkna med en workshop fylld av mycket funk, känsla och energi! 


