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SILAS HOLST & BENJAMIN MARTIN 
BYDER VELKOMMEN TIL DANSESTUDIE.DK SÆSON 2022/23

Vi ser frem til en ny dansesæson med masser af danseglæde og sundt samvær til god musik.                                                         
Hos os undervises i mange forskellige dansestilarter for børn, unge og voksne i såvel solo- som pardans. 
Vores professionelle instruktørteam, som består af absolutte topnavne i branchen, er din garanti for god 
indlæring.

Dansestudie.dk ligger centralt på Roskildevej 272 i Rødovre lige hvor Frederiksberg, Valby og Vanløse 
mødes. Studiet rummer tre flotte dansesale, en hyggelig lounge café samt omklædningsfaciliteter. 
Bus 7A fra København C kører dig på blot 20 minutter lige til døren, mens der er kort gåafstand fra såvel 
Rødovre St. som Hvidovre St. Der er gratis parkering for dem, som let kommer frem i bil via 
Motorvejen.                                                                                                                                                                 

Som medlem af De Danske Danseskoler, foreningen for selvstændige professionelle danselærere i 
Danmark, er vi 100% privatejet, og modtager ingen offentlige tilskud. Hvis du vil mere end blot at nyde 
hyggedansens glæde og motion, har du som danser hos os dermed mulighed for at konkurrere ved diverse 
turneringer på såvel bredde- som eliteplan.

Du, din familie og venner kan også følge os på instagram, facebook og TikTok @dansestudie.dk. 

Vores kerneværdier er mangfoldighed, diversitet og sammenhold, og vi bakker op om hver eneste danser 
med personlig vejledning og top professionel undervisning i en hyggelig atmosfære med højt til loftet.

Dansestudie.dk – dit frirum. 

Vi glæder os til at se dig! 



PRØVETIME 
Reserver en prøvetime på dit/dine favorithold allerede nu via mail til 
info@dansestudie.dk. 
Oplys elevens navn samt hvilket holdnummer der ønskes prøvetime på. 
Ved bekræftelse vil du i mailen modtage nødvendig information for 
indbetaling af DKK 100 via MobilePay for prøvetimen. Beløbet modregnes 
ved indmeldelse i samme måned, som prøvetimen er afviklet. 
Holdpladser fordeles ved indmeldelse efter først til mølle-princippet. 
Ved reservation af en prøvetime binder du dig ikke til indmeldelse.
 
Har du yderligere spørgsmål træffes vi også på telefon: 22 38 42 38 i vores 
telefontid: Mandag – torsdag kl. 11.00 – 16.00 og lørdag kl. 10.00 – 13.00.                          

ÅBENT HUS  
Dansestudie.dk afholder åbent hus søndag den 14.08.2022 kl. 13.00-
16.00 for alle interesserede.        
Her kan du gratis og uforpligtende se danseskolen, og høre om de 
forskellige hold samt tilmelding.
Du kan møde Silas Holst & Benjamin Martin samt alle instruktørerne og se 
en flot elevopvisning kl. 14.00.

ARRANGEMENTER 
2022/23 
Inspirationsforum om dansens muligheder med Silas Holst, Benjamin 
Martin & Inge Juul Hansen for Super Kidz, Juniorer samt forældre d. 
11.09.2022

Ladies Night: Danse- & Quizaften med musicaltema d. 04.11.2022

Hjemmeturnering  d. 13.11.2022                   

Lanciers Danseaften for unge & voksne pardansere  d. 18.11.2022      

Julebal d. 18.12.2022 

Salsa Dansefest for unge & voksne pardansere d. 03.03.2023 

Hjemmeturnering d. 26.03.2023                                   

Ladies Night: Drag Queen Bingo d. 26.03.2023    

Sæsonafslutning med opvisning og dansefest d. 11.06.2023  

SÆSONEN 2022/23  
UNDERVISNINGSSTART  
uge 33 (fra d. 15.08.2022) 

EFTERÅRSFERIE
uge 42                

JULEAFSLUTNING 
uge 50 (sidste undervisning før jul d. 17.12.2022)  

OPSTART EFTER NYTÅR 
uge 1 (fra d. 02.01.2023) 

VINTERFERIE 
uge 7 

PÅSKEFERIE 
uge 14 (fra d. 04.04.2023)

SÆSONAFSLUTNING & DANSEFEST  
uge 23 (sidste undervisning i sæsonen d. 10.06.2023) 

Der undervises ikke på nationale helligdage.

Silas Holst – Indehaver 
Professionel exam. Danselærer 
og dansedommer ved De 
Danske Danseskoler. DM, 
EM & VM vinder. Tre-dobblet 
“Vild med dans” vinder. 
Musical performer & sanger.                                                                                                                                          
                                                     

Benjamin Martin – 
Indehaver/daglig leder
Professionel exam. Danselærer 
og indvalgt i forretningsudvalget 
hos De Danske Danseskoler. 
International dansedommer ved 
World Dance Council. DM, EM & 
VM vinder.



STILARTER  



MINIBØRN 
3–6 ÅR                                                                                                             

Disney dans                                  
Balletinspireret koreografi for prinser og prinsesser til kendte Disney 
musikklassikere

Børnedans/MGP-danse
Almene dansegrundtrin og koreografi til populære sange fra bl.a. MGP

Alle hold er for både drenge og piger med fokus på danseglæde og motion til skøn 
musik. Eleverne vil udvikle motorik og rytmeforståelse samt koncentrationsevne og sund 
holddisciplin i samvær med andre.

Ved sæsonstart og ved prøvetimer er forældre velkommen til at følge minibørnene ind 
i dansesalen, hvis nødvendigt for at eleven føler sig tryg. Undervisningen foregår uden 
forældre i salen. 
Der tilrettelægges ”forældre kigge på” de sidste 10 minutter af holdundervisningen hver den 
første dansegang i måneden.                                                                                                               

HOLDOVERSIGT MINIBØRN 

                                              
LØRDAG 
Hold 4: 10.00 – 10.45 Børnedans/MGP-danse for begyndere 3-5 år. Instruktør: Celina.                            

Hold 5: 10.00 – 10.45 Disney dans for begyndere/let øvede 4-6 år. Instruktør: Inge.                                                       



SUPER KIDZ
6–10 ÅR                                                                                                   

Ballet       
Kropsholdning, smidighed samt bevægelse over gulv og ved balletbarre til klassisk musik 

Hip Hop                                      
Energisk og fri koreografi med seje teknikker med oprindelse i New York til tidens mest populære hip hop 
tracks    

Standard- & latindans                                                              
Grundtrin, kropsholdning og koreografi i populære pardanse som cha cha cha, jive, vals & quickstep

TikTok                                                                                                                        
Nye showprægede dansekoreografier inspireret af TikTok trends

  
Alle hold er for både drenge og piger med fokus på danseglæde og motion til skøn musik. Eleverne vil udvikle motorik 
og rytmeforståelse samt koncentrationsevne og sund holddisciplin i samvær med andre.

Der undervises uden forældre i salen, men tilrettelægges ”forældre kigge på” de sidste 10 minutter af 
holdundervisningen hver den første dansegang i måneden.

HOLDOVERSIGT SUPER KIDZ                                                             

TIRSDAG
Hold 8: 15.45 – 16.45 Standard- & latindans for let øvede 6-9 år. Instruktør: Benjamin. 

ONSDAG
Hold 7: 16.30 – 17.15 TikTok for begyndere 6-9 år. Instruktør: Pernille.   

TORSDAG  
Hold 9: 16.45 – 17.30 Hip Hop for begyndere 6-8 år. Instruktør: Celina.                 

Hold 10: 17.30 – 18.15 Hip Hop for begyndere let øvede 8-10 år. Instruktør: Celina.                                                                                              

LØRDAG            
Hold 11: 10.45 – 11.45 Ballet for let øvede/øvede 7-10 år. Instruktør: Inge.                                                                 

Hold 12: 11.45 – 12.30 TikTok for begyndere/let øvede 6-9 år. Instruktør Celina. 



JUNIORER, 10 - 14 ÅR                                                                                                              
HOLD FOR BÅDE DRENGE OG PIGER                                                      

Ballet 
Klassisk ballet. Kropsholdning, smidighed samt bevægelse over gulv og ved balletbarre til klassisk musik                  

Disco 
Populær konkurrence dansestilart i højt tempo med akrobatik og spring til nutidens musik                                                                                                       

Hip Hop 
Energisk og fri koreografi med seje teknikker med oprindelse i New York til tidens mest populære hip hop 
tracks             

TikTok
Nye showprægede dansekoreografier inspireret af TikTok trends

HOLDOVERSIGT JUNIORER        
    
                   
ONSDAG 
Hold 14: 17.15 – 18.00 TikTok for begyndere/let øvede 10-13 år. Instruktør: Pernille.                                                                                                                                       

TORSDAG 
Hold 15: 17.15 – 18.45 Ballet for let øvede/øvede 12-14 år. Instruktør: Inge.           

Hold 16: 18.15 – 19.00 Hip Hop for let øvede/øvede 11-14 år. Instruktør: Celina.                                                

LØRDAG 
Hold 17: 11.45 – 13.15 Ballet for let øvede/øvede 12-14 år. Instruktør: Inge.                                                            

Hold 18: 10.45 – 11.45 Disco for begyndere/let øvede 10-13 år. Instruktør: Celina. 



UNGE & VOKSNE SOLO       
HOLD FOR BÅDE FYRE OG PIGER                                                                                                             

Ballet
Klassisk- og motionsballet. Alle kan være med uanset alder og niveau. Udvikling af kropsholdning og smidighed med 
sved på panden i bevægelse over gulv og ved balletbarre til klassisk musik

Dance Workout 80’s & 90’s 
Få pulsen op og forbrænd kalorier på en sjov måde med strækøvelser og styrkende lette dansetrin kreativt kombineret 
til god musik af bl.a. Prince, Michael Jackson, Duran Duran, Spice Girls m.fl. 

Guys & Dolls 
Danseglæde for alle med enkle koreografier til kendte danske og udenlandske pophits samt musik fra Melodi Grand 
Prix, musicals og dansefilm som f. eks. Dirty Dancing, Grease, Flashdance, Fame & Magic Mike            

Hip Hop/Showdance
Energisk og fri koreografi med seje showprægede teknikker med oprindelse i New York til tidens mest populære hip 
hop tracks                                                         

Salsa/Latin/Caribbean
Et mix af de mest rytmiske danse fra Latinamerika og Caribien. Lær grundtrin og koreografier til bl.a. Salsa, Merengue, 
Bachata, Soca, Cumbia og mange flere til hits af bl.a. Shakira, Ricky Martin og Enrique Iglesias  

Step
Den karakteristiske dansestil fra 1930’erne og 40’erne i enkle varianter til klassiske showtunes og nutidens musik                                          

Særlige behov
Danseglæde, motion og udvikling af motorik velegnet for dansere med ADHD, Aspergers eller Downs til musik fra Vild 
med dans, MGP & TikTok

HOLDOVERSIGT UNGE & VOKSNE SOLO                              

MANDAG 
Hold 19: 17.30 – 19.00 Motionsballet for let øvede. Instruktør: Inge.

Hold 20: 17.45 – 18.30 Salsa/Latin/Caribbean for begyndere. Instruktør: Benjamin.                                                        

Hold 21: 19.00 – 20.30  Klassisk ballet for øvede. Instruktør: Inge.          

Hold 22: 18.45 – 19.30 Guys & Dolls for begyndere/let øvede. Instruktør: Benjamin & Silas*                                                     

TIRSDAG
Hold 23: 16.45 – 17.30 Særlige behov; ADHD, Aspergers eller Downs. Instruktør: Christian 

Hold 24: 16.45 – 17.30 Salsa/Latin/Caribbean for let øvede. Instruktør: Benjamin.           

Hold 26: 17.30 – 18.15 Guys & Dolls for begyndere/let øvede. Instruktør: Benjamin & Silas*

Hold 27: 18.30 – 19.15 Salsa/Latin/Caribbean for let øvede/øvede. Instruktør: Benjamin.                  

ONSDAG 
Hold 29: 18.00 – 19.00 Step for let øvede/øvede. Instruktør: Pernille.                                            

Hold 30: 18.00 – 18.45 Guys & Dolls begyndere/let øvede. Instruktør: Benjamin & Silas* 

TORSDAG
Hold 31: 17.45 – 18.30 Dance Workout 80´s & 90’s for begyndere/let øvede. Instruktør Michella.                              

Hold 33: 18.45 – 20.15 Motionsballet for begyndere. Instruktør: Inge.  

Hold 34: 18.45 – 19.30 Hip Hop/Showdance for øvede. Instruktør: Michella.                             

Lørdag  (8 ugers hold – mulighed for periodisk forlængelse)

Hold 36: 10.00 – 10.45 Guys & Dolls for begyndere/let øvede. Instruktør: Benjamin & Silas* 

                                                                                                                                                                                                              

*Silas Holst deltager i holdundervisningen som anvist, når dette er muligt i forhold til andet arbejde på tv og teater



UNGE & VOKSNE PAR                                                                                          
HOLD FOR MIXED PAR OG FOR PAR AF 
SAMME KØN

Vild med dans       
Grundtrin og koreografi til de kendte standard- & latindanse fra tv-successen ”Vild 
med dans”   

Jitterbug/Swing/Jive
Danseglæde og sved på panden til god swingmusik fra 40’erne, 50’erne og 60’erne     

HOLDOVERSIGT UNGE & VOKSNE PAR                              

MANDAG 
Hold 38: 19.30 – 20.30 Vild med dans for let øvede. Instruktør: Benjamin   

TIRSDAG 
Hold 39: 18.15 – 19.45 Vild med dans for øvede. Instruktør: Christian.               

Hold 40: 18.30 – 19.30 Jitterbug/Swing/Jive for let øvede/øvede. Instruktører: Christina & Per.                                    

Hold 41: 19.30 – 20.30 Jitterbug/Swing/Jive for begyndere/let øvede. Instruktører: Christina & Per.

Hold 47: 19.45 – 20.45 Vild med dans for begyndere. Instruktør: Christian. (Opstart 21.09)     

ONSDAG  
Hold 43: 19.00 – 20.00 Vild med dans for begyndere/let øvede. Instruktør: Benjamin.                           

Hold 48: 20.00 – 21.00 Vild med dans for begyndere. Instruktør: Benjamin. (Opstart 22.09)



SPORTSDANS                                                                                           
HOLD FOR JUNIORER, YNGLINGE 
OG VOKSNE/SENIORPAR DER 
KONKURRERER I SPORTSDANS 

Standarddans        
Engelsk vals, tango, wiener vals, slowfox & quickstep                          

Latindans 
Cha cha cha, samba, rumba, paso doble & jive                                                                                              

HOLDOVERSIGT SPORTSDANSERE                                                          

MANDAG 
Hold 46: 17.00 – 18.15 Standarddans. Instruktører: Anna & Nicolai   

ONSDAG
Hold 46: 16.45 – 18.00 Latindans. Instruktør: Benjamin.





TEAM
Silas Holst – Indehaver 

Indehaver. Professionel exam. 
Danselærer og dansedommer 
ved De Danske Danseskoler.                         

DM, EM & VM vinder. Tre-
dobblet “Vild med dans” vinder. 

Musical performer & sanger.                                                                                                                                          
                   

Benjamin Martin – Indehaver
 P– Indehaver og daglig leder. 

Professionel exam. Danselærer og 
indvalgt i forretningsudvalget hos De 

Danske Danseskoler. International 
dansedommer ved World Dance 

Council. DM, EM & VM vinder.

Lene Holst 
- Reception/café samt bogholderi. 

Mere end 20 års driftserfaring i 
danseskolebranchen.

Anna Shagalina & Nicolai Bouet
Standardinstruktører. Aktive turner-
ingsdansere & Danmarksmestre for 

professionelle 2021.                                              

Inge Juul Hansen 
Balletinstruktør & coach. Tidligere 
solodanserinde på Det Kgl. Teater.                                                     

Christina & Per Hammarlund   
Hhhv. Professionel DDD exam. 

Danselærer & International underviser 
i Jitterbug/Swing.  Flere DM & VM 

vinderpar på CV’et. 

Celina Poulsen  
Hip hop, disco & 

børnedanseinstruktør. Tidligere IDO 
EM & VM-finalist i Hip hop & Disco                                                                                                                                            

                                                

Christian Gørtz 
Professionel exam. Danselærer ved 

De Danske Danseskoler. Tidligere DM 
vinder i 10 dans.                                                                             

Michella Bennet 
Professionel danseinstruktør. Har 

danset på tv og ved live koncerter for 
bl.a. Infernal.  

Pernille Colding Lyck
Instruktør & koreograf med mere 30-

års undervisningserfaring.                              

2022/23



HONORAR PR. MÅNED HONORAR PR. MÅNED 
Minibørn, Super Kidz, Juniorer, unge & voksne solohold: DKK 400 pr. pers 
Unge & voksne ballet:  DKK 550 pr. pers
Unge & voksne pardans:   DKK 800 pr. par                                                                                                                                         
Sportsdans ved standard eller latin DKK 600 pr. pers
Sportsdans ved 10 dans.  DKK 1000 pr. pers

Betaling foregår hver den 1. dansegang i måneden via MobilePay eller kontant på 
danseskolen. Er man forhindret i at fremmøde betales hjemmefra på dagen. Husk 
at anføre dansers navn og holdnummer ved overførslen.   

INDMELDELSEINDMELDELSE  
Ved indmeldelse betales honorar for sæsonens første og sidste måned (1/2 au-
gust 22 + 1/2 juni 23), samt DKK 200 pr. elev for sæsonens KODA afgift og DKK 50 i 
indmeldelsesgebyr.

Betaling foregår via MobilePay eller kontant på danseskolen.
                            
Indmeldelse for sæsonen er bindende, og derfor refunderes ovenstående ikke. 
Skulle du mod forventning få brug for at udmelde dig i løbet af en dansesæson, 
skal dette ske skrifteligt til info@dansestudie.dk, hvor betalingsbetingelserne 
indeværende måned for udmeldelse + 30 dage vil være gældende.

For yderligere handelsbetingelser henviser vi til vores hjemmeside 
www.dansestudie.dk.   

PÅKLÆDNING/PÅKLÆDNING/
FODTØJ  FODTØJ  
Bevægelighed er nøgleordet, når det gælder dansetøj. Til stan-
dard- & latindans/Vild med dans hold ser vi de fleste omklædt til 
pænt tøj, mens ved de andre dansestilarter ses en mere afslap-
pet stil. Vores egen Dansestudie.dk kollektion af træningstøj og 
sko, som sælges hos Sportscenteret 2610 lige ved siden af studi-
et, er meget populær. Til ballet bruger de fleste piger et skørt 
og altid med håret samlet i en knold. For de alleryngste kan det 
være klæd-ud-tøj der motiverer i begyndelsen, hvilket er helt ok. 
 
Kun indendørssko er tilladt i vores dansesale enten med en 
spalt/ruskindssål eller anden blød bevægelsessål. En læder- eller 
gummisål kan også anvendes, hvis sålen er gennemfarvet, og 
ikke laver farvede gummi-afmærkninger. Der danses ikke barfo-
det eller i strømpesokker.

RABATTER & RABATTER & 
FLEKSIBILITET FLEKSIBILITET 
Der gives 10% rabat ved betaling for hele sæsonen i august-
Der gives 10% rabat pr. ekstra tilmeldte hold
Der gives 10% søskenderabat til hjemmeboende søskende på 
samme adresse. Rabatten gælder ikke første barn.

Rabat ved betaling for hele sæsonen kan ikke kombineres med 
andre rabatter.                 
Du kan kun benytte dig af én af ovenstående rabatter pr. elev.



POLTERABEND, POLTERABEND, 
BRUDEVALS, BRUDEVALS, 
FESTARRANGEMENTER M.M. FESTARRANGEMENTER M.M. 
BOOK EN INSTRUKTØR BOOK EN INSTRUKTØR 

Har du brug for et sjovt indslag til en polterabend, en fest, eller skal brudevalsen 
læres? Book en dansestude.dk instruktør til dit arrangement.

Brudevals enetime på Dansestudie.dk 50 minutter  DKK 750. 
Klassisk vals eller fri koreografi til jeres yndlingssang. 

Polterabend på Dansestudie.dk 50 minutter  DKK 1500. 
Mange mulige stilarter. Egne drikkevarer må medbringes. 

Polterabend ud af huset 50 minutter  DKK 1800. 
Mange mulige stilarter + transport DKK 3,56 pr. km. 
                                                     
Booking forespørgsel på en Dansestudie.dk instruktør til info@dansestudie.dk                                                                   

Bookingforespørgsel på Benjamin Martin* personligt kontakt 
booking@benjaminmartin.dk. 

Bookingforespørgsel på Silas Holst* personligt kontakt kasper@playmakerbooking.dk 
eller via telefon 26256667 

*Varierende individuelle priser fra hjemmesidens priser .

FLOOR FEE  FLOOR FEE  
Eksterne trænere, som ikke har holdundervisning på Dansestudie.dk kan ansøge om et 
trænermedlemskab mod betaling via mail til info@dansestudie.dk. Prisen er DKK 1200,- pr. halvår. 
Alternativt kan der undervises for DKK 100,- pr. dag.

Dansere uden medlemskab betaler DKK 50 pr. person pr. dag i floor fee for enetimer afviklet på 
Dansestudie.dk.

Dansestudie.dk’s holdtrænere kan ved personlig henvendelse i caféen forhåndsreservere dansesale til 
enetimeundervisning indenfor åbningstiden i følgende tidsrum

Mandag 17.30 – 20.30, sal 1 & 3. 
Tirsdag 15.45 – 18.30, sal 1 & 3.
Onsdag 16.30 - 20.00, sal 3.
Torsdag 16.45 – 17.45, sal 2. 

Turneringsdansere indmeldt på Dansestudie.dk samt holdtrænere har uden forhåndsreservation 
mulighed for træning og enetimeundervisning udenfor åbningstiden i følgende tidsrum 

Fredag hele dagen, sal 1, 2 & 3.     
Lørdag 11.00 – 16.00, sal 2.                                  
Søndag 10.00 – 16.00, sal 1, 2 & 3

Nøgledepositum pr. nøgle DKK 200

ENETIMERENETIMER    
De fleste instruktører på Dansestudie.dk kan bookes til enetimer, hvis en elev ønsker at dygtiggøre 
sig yderlige måske i forbindelse med forberedelse til en danseturnering, en optagelsesprøve eller en 
audition. Man kan danse på Dansestudie.dk på alle niveauer, så muligheden for enetimer er blot et 
supplerende tilbud til de, som måtte ønske dette. 

Instruktørene har egne individuelle honorarer for enetimer. Ved forespørgsler, booking samt betaling i 
forbindelse med enetimer sker dette direkte med pågældende instruktør.  



DANS ONLINE 
KAN DU NIKKE GENKENDENDE TIL ÉT ELLER FLERE 

AF PUNKTERNE HERUNDER?

• Er du vild med at danse og bevæge dig? 

• Kunne du tænke dig at lære en masse forskellige trin og koreografier fra såvel 
Vild Med Dans, musicals som Dirty Dancing og Grease, andre dansefilm, latin, 
burlesque, jitterbug, hip hop, show- og børnedans? 

• Er du ikke vild med at stå og danse foran en masse andre mennesker? 

• Har du svært ved at binde dig til et fast tidspunkt i en travl hverdag?

SÅ ER VORES ONLINE DANSESKOLE NOGET FOR DIG!

DANSESTUDIE.DK MEDLEMMER TILBYDES EN RABAT-

PRIS PÅ KUN DKK 100,- PR. MDR. FOR ONLINEDANS

Velkommen online – også til herrerne! 
Vi glæder os til at danse med dig!



DANSESTUDIE.DK – MULTIHUSET 
MED PRØVESALE OG MØDELOKALE
LAD OS VÆRE DIN VÆRT PÅ HVERDAGE OG/ELLER SØNDAGE FRA KL. 
08.00 TIL 15.30

DKK 5000 i leje pr. dag

For leje i mere end en dag kontakt os for et uforpligtende pristilbud.

Borde/stole til 45 pers.
Lydanlæg
Gratis wifi/parkering
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