
Mit navn er Annette Dida Nielsen og er instruktør på holdene: 2 x Let øvede+ (Hold 5 og 6) 
– Øvede (Hold 7) – Kondiholdet (Hold 11).  
Kontaktmail: annette.grevelinedance@gmail.com 
Mobil: 20249875 
 
Lidt om mig: 
Jeg har danset i mange år og prøvet meget forskelligt: Jazzballet – Hiphop for damer – 
aerobic - standard/latin – mavedans osv. 
For at prøve noget nyt startede jeg til linedance i 2006 i en linedanceklub hvor man kun 
dansede til countrymusik. Året efter startede jeg i Kildebrønde Linedance (Nu Greve 
Linedance) og meget spontant startede jeg med at undervise på begynderholdet sammen 
med Steen i 2009. I 2010 forlod foreningens stifter og nogle af instruktørerne klubben og 
jeg blev tilbudt at være instruktør på Let øvede hvilket jeg sagde ja til. Og derfra er det 
gået stærkt. 
Jeg har desuden været så privilegeret at blive spurgt om workshops og ”vise vægge” til 
mange store arrangementer: 17 linedanceferier fra 2011-2019 til Tyrkiet, Grækenland og 
Spanien med Marie Sørensen, Fanø Linedancetræf siden 2012, Skærbæk Træf siden 
2018, Bogense Linedanceevent 2015 og 2022, DGI Landsstævne 2013, Rosenvold 
Camping 2021 og 2022 og mange klubber rundt om i landet. Fantastiske oplevelser! 
 
Jeg underviser i dag 4 hold til alt slags musik. Det er ikke vigtigt for mig om det er country 
eller non-country – bare musikken er god! Prøver at finde lidt af hvert men det kan man se 
mere om på fanen: Danse på holdene samt på Holddefinitionen. 
 
Jeg har gennemgået følgende kurser: 
Februar 2011 – K1 / Trin1 ved Marie Sørensen (Dansen: True Love Two Step) 
Marts 2014 – Cueing ved Niels Poulsen 
April 2014 – K2 / Trin 2 ved Marie Sørensen (Dansen: Fly High) 
April 2016 – K3/K4 ved Niels Poulsen (Dansen: Is It Desire) 
Januar 2020 – K3/K4 ved Niels Poulsen (Dansen: Greatest Love Of All) 
Juni 2022 – K3/K4 ved Nielsen Poulsen (Dansen: ?) 


