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VÄLKOMMEN TILL VÅRT MÅNADSBREV
Varmt välkomna till en ny termin hos oss på Kulturama Preparandum! För er som är nya så kommer
det ut ett nyhetsbrev ungefär en gång per månad för att informera om allt viktigt och roligt som
händer hos oss. Vi är redan en månad in i terminen och det är verkligen roligt att se alla glada elever
och ledare jobba hårt och ha riktigt roligt på sina lektioner. Vi har åter igen vuxit med ännu fler elever
och fler kurser än vanligt är fulla. Vi är glada över att ni väljer att växa med oss när vi går in i vårt
15:e år som Kulturama Preparandum! (Men redan 1993 startade vi som Steps & Stage).

10-GÅNGERSKURSER
Det är nu anmälningsstopp till våra vanliga kurser men man kan
fortfarande anmäla sig till våra 10-gångerskurser:
Capoeira (Start 8/10)
ChiBall (Perfekt friskvård i jobbet! Start 3/10)
Latinomix, 13+/Vuxen (Nyhet för hösten! Startade 26/9, platser kvar.)
Klicka på kursnamnet för mer info och anmälan. Glöm inte att du med
Terminskort har 10% rabatt på alla dessa kurser!

5-GÅNGERSKURSER & ÖVRIGA KURSER
Missa inte heller våra 5-gångerskurser och övriga kurser:
Lunchyoga (5-gångerskurs med start v.45 9/11)
Massagekurser (Massage för hemmabruk, 3 delar med start 8/10)
Nybörjarkurs i japanska (Nyhet för hösten! Start 9/10)
Språkcafé i polska (5-gångerskurs med start v.45 8/11)
Klicka på kursnamnet för mer info och anmälan. Glöm inte att du med
Terminskort har 10% rabatt på 5-gångerskurserna!

PARKERINGSFÖRBUD
Då vi har många nya elever och föräldrar vill vi påminna om att det är
parkeringsförbud på hela gården utanför Kulturama och Qpark
bötfäller bilar! Vissa dagar är det bilkaos och det har varit nära olyckor
under tidigare terminer. Tomgångskörning är förbjuden framför vår
byggnad eftersom vårt luftintag finns där.
Vi kämpar för att få en helt bilfri innergård då vi är rädda om dig och
dina barn. Gården ska kännas som en säker plats att gå på och man
ska inte behöva riskera att bli påkörd i mörkret. Kör alltså inte in bara
för att hämta/lämna någon. Gården ska även vara fri om det skulle börja
brinna eller om någon blir skadad. Brandbilar och ambulans måste
kunna komma till och våra nödutgångar och återsamlingsplats får inte
blockeras. Var snälla och respektera detta. Det finns gott om
parkeringsplatser i närheten och en liten promenad skadar inte.

DVD OCH SAMLINGSFAKTUROR PÅ VÄG
Filmerna från vårens föreställning ”Femte Elementet” tillverkas och är snart klara! SMS skickas ut
till alla som beställt DVD när de finns att hämta upp på kontoret. Missat beställa? Meddela oss på
kontoret snarast möjligt.
Du som har Paketpris och Terminskort kommer inom kort få samlingsfakturan hemskickad.

VIKTIG INFO UTDELAD
Alla elever har fått en blå infolapp utdelad. Har du tappat bort din? Ingen fara, den finns bifogad i
mejlet med detta nyhetsbrev. Den lappen svarar på en massa frågor.
Bifogat i mejlet med detta nyhetsbrev finns även en lapp om medgivande av internetpublicering.
Läs igenom och lämna till din dansledare, med målsmans underskrift om du är under 18 år.

VIDEOFÖRELÄSNINGAR
Du har väl inte missat att vi visar videoföreläsningar i vårt café varje dag? Ta en kopp kaffe/té eller
choklad i vår kaffemaskin och titta på en föreläsning medan du väntar på ditt barn eller mellan dina
egna dansklasser.

KVARGLÖMDA SAKER
Vi har en massa kläder, vattenflaskor, nyckelknippor och väskor kvarglömda från vårterminen och
från konserthuset i maj. Återfås mot beskrivning.

MÖHIPPOR, DANSKALAS m.m.
Ni har väl inte missat att man kan ha möhippor, svensexor, danskalas m.m. hos oss? För mer info,
mejla vaxjo@medborgarskolan.se
Glöm inte heller att man kan boka in privatlektioner, workshops i grupp och/eller hyra våra lokaler.
Som danselev hos oss får man lite rabatt på lokalhyran. (OBS! Du med Terminskort får låna våra
lokaler kostnadsfritt när de är tillgängliga, fråga alltid oss på kontoret före för att boka).

SJUKANMÄLAN
Numret till vår sjukanmälanstelefon: 0470-50 01 54. Tala in ditt namn, vilken dag samt klass och för
vilken dansledare som du vill sjukanmäla dig till. Det är viktigt att man meddelar frånvaro. Om många
är borta vid ett och samma tillfälle kan man kanske ta igen lektionen en annan gång, så inte ledaren
står där själv med endast en elev. Tänk på att kontoret inte kan ta emot frånvaro-/sjukanmälan.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM!
Följ oss på Facebook och Instagram på @dansaivaxjo Där händer
intressanta och roliga saker och du får snabba och viktiga uppdateringar!

KALENDER Ht 2017
v.39 (25/9-1/10)
v.44 (30/10-5/11)
v.45 (6/11-12/11)
v.48 (27/11-3/12)
v.49 (4/12-7/12)
December

Kursstart 10-gångerskurser
HÖSTLOV! (Ingen undervisning)
Kursstart 5-gångerskurser
Sista vanliga kursveckan
Mån = genrep i våra danslokaler. Tis-tors =
Vintershower i Araby Park Arena, Black Boxen
Alla vårterminens kurser finns ute för anmälan. Glöm
inte att vi har automatisk återanmälan till nästa termin
för dig som redan går en kurs!

Medborgarskolan Kulturama
Preparandum
Linnégatan 17, Växjö
dansaivaxjo.se
010-15 75 433
vaxjo@medborgarskolan.se
0470-50 01 54 (för sjukanmälan)

