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Om os
Showtime er grundlagt af Jakob Stenbæk Graae og Mie Lincke Funch, 2 Team Danmark

støttede elite-atleter, som begge ligger i den absolutte verdensklasse indenfor sportsdans.

Begge har en utrolig passion for dansen, og den glæde og samvær den bringer, hvilket

grundlagde idéen bag Showtime.

Vi tilbyder
Showtime tilbyder skræddersyet danseunderholdning til alle arrangementer og events, store

som små.

Danseundervisning

Her får kunden, via dialog med os eller jer, mulighed for at vælge en eller flere dansestilarter,

som de ønsker professionel og nærværende undervisning i. Længden på undervisningen er

valgfri og varierer efter kundens behov og ønsker. Vi fremhæver disse stilarter på vores

hjemmeside: Vild Med Dans (Standard & Latin), Les Lanciers, Night Fever (Disko), Salsa,

Girl Empowerment, Zumba, Brazilian Samba, Calorie Burner og Hip-hop.

Vi gør opmærksom på, at kunden altid er velkommen til at anmode om specifikke dansestilarter,

selvom de ikke er nævnt i ovenstående.

Danseshows

Her får kunden lov til at opleve et eller flere af vores dygtige elitepar,

som leverer et brag af et show. Vores primære kompetencer ligger

indenfor Standard & Latindans, men ønsker kunden et

skræddersyet temashow, kan dette også arrangeres. Længde, antal

show-dansere mm. fastlægges i dialog med kunden.



Hele Pakken - En dag i dansens tegn

Her får kunden frie hænder til at skabe en hel dag i dansens tegn. Denne pakke er ideel til

større firmaer og grupper, der ønsker sjove, alternative teambuilding-aktiviteter. Hvis man ikke

ønsker at planlægge arrangementet selv, tilbyder vi et færdigstøbt koncept - “Dansens Dag”.

Konceptet er opbygget efter et typisk teambuilding-event for firmaer.

Morgen/formiddagsaktiviteten er undervisning i én standard og én latin dans.

Eftermiddags/aftenaktiviteten er opvisning for hinanden i dansene samt venlig bedømmelse af

underviseren fra Showtime. Afslutningsvis vil et show kunne arrangeres, hvis dette passer til

planen for arrangementet. Detaljerne fastlægges i dialog med kunden.

Priser
Vores priser er vejledende og afhænger af kundens forespørgsel. På vores

hjemmeside findes disse startpriser:

Danseundervisning: 2.499,-

Solo Show: 1.499,-

Dobbelt Show: 2.499,-

Hele Pakken: 3.999,-

Disse priser henvender sig primært til privatpersoner og mindre

virksomheder. Ved større arrangementer forventes et skræddersyet tilbud.

Kontakt
Ønsker I at kunne tilbyde jeres gæster, kunder eller samarbejdspartnere en unik og

uforglemmelig danseoplevelse? Så kontakt os via nedenstående oplysninger for en

uforpligtende samtale om et eventuelt samarbejde.

Jakob: +4522327206  |  Mie: +4541616018

kontakt@mijaevent.com

Hjemmeside | Facebook | Instagram

https://www.mijaevent.com/showtime
https://www.facebook.com/showtimekbh
https://www.instagram.com/showtime_danseunderholdning/

