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DISCO Uddannelsen.   

  

  
  

Disco uddannelsen er over 11 dage, fordelt over 4 weekender. Der vil være 109 timers 

undervisning.  

I Disco vil underviserne fortrinsmæssigt være instruktører fra udlandet, sammen med danske 

lærerkræfter i pædagogik, coaching, skader mv.   

  

Man skal have gennemgået & bestået modul O. for at kunne fortsætte på modul 1.  

Man skal have gennemgået & bestået modul 1 for at kunne fortsætte på modul 2. Man 

skal have gennemgået & bestået modul 2 for at kunne fortsætte på modul 3.  

  

Alle lektioner er på 1 time 15 min, køre med dobbelt lektioner 2.5 timer.  

  

Eleven betaler:    

Modul 0  kr. 5.000,-    Ved tilmelding  

Modul 1  kr. 6.000,-    14 dage før kursus begyndelse  

Modul 2  kr. 6.500,-    14 dage før kursus begyndelse  

Modul 3  kr. 6.500,-    14 dage før kursus begyndelse  

  

  

  

Man kan fortsætte som turneringsdanser under forløbet i højeste rangerende. Række, indtil man 

har taget dommeruddannelsen.  

   

  

Skoleforløbet vil foregå:  

Kom og Dans  

Gersonsvej 75  

2900 Hellerup  
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Modul 0.  
  

Indhold 29 timer.  
  
a) Lidt om Disco / Disco musik.  

b) Opvarmning begynder og øvede  

c) Let koreografi solo duo  

d) Undervisnings teknik teori / praksis  

e) Koreografi opbygning samt ændringer  

f) Let pædagogik  

g) Animation (omgang med elever)  

h) Cool down  

i) Coaching – At tale med omtanke  

  
  

  

  

Modul 1  

  

Info: Efter gennemført og bestået modul 1, er man DDD Disco træner.  

  

Indhold 29 timer.  
  
a) Pædagogik lære  

b) Musik forståelse  

c) Opvarmning  

d) Disco Freestyle  

e) Børne undervisning  

f) Skade forebyggelse  

g) Spring over gulv  

h) Coaching - Konflikthåndtering  

i) Modern Dance   
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Modul 2.  
  
Info: Når eleven har gennemført og bestået modul 2, er man DDD Disco instruktør.  

  

  

Indhold 29 timer.  
  
a) Anatomi  

b) Formationsopbyggelse / musik valg  

c) Træningslære og korrektion  

d) Pædagogik og undervisnings teknik  

e) Ernæring  

f) Bevægelses analyse & korrektion  

g) Historisk tidsrejse Discoens udvikling fra Travolta til i dag.  

h) Coaching – Mentaltræning/Idrætspsykologi  

  

  
 

Modul 3.  
  

Indhold 29 timer.  

  

Info: Eksamen for formations og musikopbyggelse ligger i modul 3. Når eleven har gennemført og 

bestået modul 3, er man DDD Disco Diplom danselærer.  

  

  

a) Formationseksaminer  

b) Undervisnings teknik & teknisk korrektion  

c) Opbygning solo / duo / grupper formationer Internationalt.  

d) Koreografi International dansere  

e) Afsluttende prøver / eksamen  

f) Dansefærdigheder  

g) Opbygning / undervisningstekniker elever.  

  

                         

__________________________________  

  

Henning Christensen  

Formand  


