
 

Coupledance 
Så kommer det til Greve Linedance    
Vi vil forsøge at starte Coupledance op til september 
2022. 
 
 

Velkommen til Greve Linedance, Coupledance hvor jeg, Marianne, underviser.  
 I undervisningen vil jeg danse med min mand Henrik. 
                                                           
Jeg har danset siden 2009 og har gennemført instruktørkursus i 2012 & 2013. Henrik 
har danset siden 2013. 

Coupledance er en relativ ny danseform I Danmark. Den er ikke så udbredt endnu. 
Men det ser ud som om, der er stigende interesse for denne danseform. 

Trinene i Coupledance er de samme som i almindelig linedance, men i modsætning 
til linedance danser man med partner, og i stedet for at danse på række som i 
linedance, danser man hovedsaligt i en rundkreds. 

Vi har igennem en årrække – et par gange om året - prøvet Coupledance, når vi har 
været ude til arrangementer. Det har vi syntes var rigtigt hyggeligt og noget 
anderledes end at dance linedance. Vi blev så interesseret i denne danseform, at jeg 
vil forsøge at starte det op i Greve Linedance.  

Alle er meget velkommen, uanset om man kender til linedance, squaredance, 
moderne dans, folkedans, eller slet ikke har danset før. Det betyder ikke noget. Vi 
starter fra bunden af og gennemgår de forskellige grundtrin og begreber 
efterhånden som de fremtræder i dansene. Coupledance betyder ikke, at man skal 
være en herre og dame, nej man kan sagtens være to damer sammen eller to herre 
sammen. Det er uden betydning, blot de indbyrdes har styr på, hvem der danser 
hvad.  

Vi skal have minimum 5 par, for at holdet kan starte op. Vi håber i har lyst til at 
komme og danse med os. Vi kommer til at danse onsdag aften kl. 20. 

Vi lægger vægt på, at man hygger sig mens man danser. For det skal være sådan, at 
man glæder sig til at skulle til dans hver gang, og ikke har lyst til at springe over.  

Der er indlagt kaffepause, hvor vi sidder samlet og hygger os og får lidt godt til 
maven. Det er med til at give en let og god stemning under hele træningen, når man 
kender hinanden lidt bedre.  

 

Marianne Hjort 

  

 


