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Da klubben desværre stadig ikke kan åbne op som normalt grundet Covid-19, vil vi lave et 
helt nyt og uprøvet alternativ: Vesterbro Ungdomsgårds Danse & Musikklub. 
 
Hvad er Vesterbro Ungdomsgårds Danse & Musikklub? 
Det er en slags klub i klubben, hvor der vil være en masse dans og musik. Børnene skal 
tilmelde sig denne klub, hvis de gerne danse, synge eller bare hygge sig med musik.  
 
NB! Vær opmærksom på, at tilmelder man sig ikke dans i dette tilbud, er det uvist hvornår 
man kan komme til at danse igen, da børnene ikke kan skifte mellem miniklubberne, og vi 
ikke ved hvor længe corona-organiseringen skal forsætte. 
 
Det er vores intention, at der skal summe af dans, musik, fællesskab og glade børn.  
 
Gennem hele ugen vil Malou udbyde forskellige dansehold, og Musikmedarbejderne vil stå 
for de mange musikaktiviteter og musikhold.  
 
Der vil også være DJ-undervisning med David om onsdagen. 
 
Når børnene har brug for at slappe lidt af eller bare skal have en pause, kan de trække sig 
tilbage i vores lounge-område. Her vil der være diverse brætspil, tv, computere og 
Playstation, som børnene kender fra deres normale klubliv. Vi vil også løbende lave 
forskellige krea-aktiviteter.  
 
Vores faste base bliver i lokalerne i det gamle Københavns bymuseum, men vi kommer også 
til at bruge øvelokalerne og Studiet i Musikafdelingen på Vesterbro Ungdomsgård. 
 
Nedenfor kan I se nogle af de faste aktiviteter: 
(Se også vedhæftet danseskema på sidste side - der kan forekomme løbende rettelser. ) 
 

Dans Musik 
Alle hold som I er tilmeldt til før 
sommerferien kører normalt, 
men I skal forsat tilkendegive at I 
vil deltage på holdet. 
 
 

Sang – Nybegynder og øvede (hold) 
Kor – Nybegynder og øvede (hold) 
BEATS (hold) 
MGP 
Sangskrivning 
Band 
Rotation  
Indspilning i studiet 
Guitarundervisning 
Klaverundervisning 
DJ (om onsdagen) 
Trommeundervisning (til september) 
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Som I forhåbentlig kan se ud fra skrivelsen, forsøger vi at lave et så genkendeligt tilbud som 
muligt ud fra de forudsætninger og rammer, som myndighederne dikterer grundet Covid-19. 

I skal være opmærksomme på at man ikke kan skifte tilbud, og at dette tilbud er målrettet 
børn og unge som er musik og/eller danseinteresseret. 

I skal ligeledes være opmærksomme på at der ikke er andre tilbud i klubben, hvor I vil kunne 
danse eller gå til musikundervisning. 

Tilmelding tirsdag d. 4.august – 12. august 2020 på mail: 

Musik: musik@vesterbro-ungdomsgaard.dk 
Dans: malou@vesterbro-ungdomsgaard.dk 

Skriv venligst om jeres barn er forsætter eller helt ny. 



 

 

Dansestudiet – Skema 
Rettelser kan forekomme 

 

 

DANSESTUDIET
Skema hold 20/21

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

14.30-15.15 15.00-15.45 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00

Hiphop begynder Moderne let øvet Hiphop øvet Hiphop øvet (6.+.7.klasse) STRÆK

15.30-16.15 16.00-16.45 16.15-17.00 16.15-17.00 16.15-17.30

Moderne begynder Hiphop let øvet Moderne øvet Moderne øvet (6.+7.klasse) SK (Lukket hold)

16.30-17.45 17.00-17.45 16.15-17.00

MGP Moderne (6.+7.klasse) Enetider, book personligt

18.00-21.00

UH hold


