
Mandag d. 10. april 2023 (Dansedag for hold 1) 

PROGRAM FOR 

DFDS DANSECRUISE  

 

Eventet inkluderer undervisning på Hold 1 eller Hold 2. Du skal 
derfor vælge, om du helst vil deltage i danse-eventet på vejen til 

Oslo eller på vejen tilbage til København. 

Bemærk: Aftensmad på dagen for eventet er inkluderet i prisen. Vi anbefaler, at du booker yderligere 
måltider for rejsen inden afrejse.

*Engelsk vals er den moderne vals, der dukkede op i begyndelsen af 1900-tallet. Den udføres med bløde 
bevægelser og ensartet vægtskifte i et langsomt tempo i 3/4-dels takt. 

**Cha-cha-cha, latinamerikansk dans i hurtig 4/4-dels takt. Dansen blev populær som selskabsdans i Europa 
i 1950'erne og har siden 1957 været en af de fem latinamerikanske turneringsdanse.  

13.30 - 16.00 

16.30

16.00 - 17.00

17.45

20.00 - 21.00

21.00 - 01.00

Check-in på DFDS-færgen i København(husk gyldigt billed-ID).

Færgen sejler, indlogering i kahyt.

Dansehold 1 mødes med Thomas Evers Poulsen i Sky Club 
(dæk 9) for at danse Engelsk vals* og Cha-cha-cha**. 

Fællesspisning i 7 Seas for danseholdet. Ønsker du ikke at 
spise med de andre, kan dette ændres om bord. 

Danseundervisningen fortsætter.

Der spilles op til dans i Columbus Club (dæk 8, lige under Sky 
Club). Kom og dans på bølgen blå og test de nye trin til vores 
live band. Der vil være korte pauser afløst af DJ. 



Tirsdag d. 11. april 2023 (Dansedag for hold 2) 

PROGRAM FOR 

DFDS DANSECRUISE  

 

Bemærk: Aftensmad på dagen for eventet er inkluderet i prisen. Vi anbefaler, at du booker yderligere 
måltider for rejsen inden afrejse.

*Jive, pardans i 4/4-takt. Dansen kommer fra Storbritannien og er en nobel form for jitterbug. Jive kom til 
Danmark i 1945 fra London, og har siden 1968 været en af de fem danse, der er obligatoriske ved officielle 
latinamerikanske danseturneringer. 

**Quickstep, let og flydende selskabsdans i 4/4-takt med rødder i onestep, charleston og foxtrot. 
Dansen udvikledes i 1920'erne som en hurtigere variant af foxtrot for at følge dansemusikkens gradvise 
tempoforøgelse. Quickstep er en af de fem standarddanse. 

10.00 

13.30-14.30

15.00

16.00 - 17.00

16.00-17.00

17.45

20.00-21.00

21.00 – 01.00

10.00 (12. april)

Ankomst til Oslo.

Check-in på DFDS-færgen i Oslo (husk gyldigt billed-ID).

Færgen sejler, indlogering i kahyt.

Danseundervisningen fortsætter.

Dansehold 2 mødes med Thomas Evers Poulsen i Sky Club (dæk 9) 
for at danse Jive* og Quickstep** 

Fællesspisning i 7 Seas for danseholdet. Ønsker du ikke at spise med 
de andre, kan dette ændres om bord. 

Danseundervisningen fortsætter. 

Der spilles op til dans i Columbus Club (dæk 8, lige under Sky Club). 
Kom og dans på bølgen blå og test de nye trin til vores live band. Der 
vil være korte pauser afløst af DJ. 

Ankomst til København. 


