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Minidanserne. Det var
duket for bursdagsfeiring for dansen da
de minste barna i
Dansesonen hadde
avslutning på Hovedgården ungdomsskole
i Heggedal.
– Onsdag er dansens dag, og derfor
danses det over hele verden, fortalte instruktør for Dansesonen,
Tiril Andøl (41) fra Vollen. Minidanserne hadde sin avslutning på
tirsdag, og det var tydelig at barna
fra to til fire år syntes det var stas
å danse – selv om det var en dag
på forskudd.
– Det har vært gøy å være med.
De to første gangene var det fullstendig kaos, men etter hvert gikk
det så bra. Sofie (2) vet veldig godt
hva som skjer hver tirsdag og gleder seg som bare det, noe som
egentlig er litt imponerende til å
være så liten, forteller Mette Hermansen (25) fra Asker.

Dansens bursdag

Barna sperret opp øynene da det
ble snakk om bursdagsfeiring.
Det fikk dem nok til yte det lille
ekstra. Mammaen til Philip (4) er
glad hun tok med seg sønnen. Han
nikker ivrig på spørsmål om det
var gøy å være med.
– Det er jo ikke så mange morsomme opplegg for de minste, så
dette er et fint initiativ. Tiril er
veldig flink og organisert, forteller
Hege Årthun (35) fra Røyken.
Danseskolen ble startet for to
år siden, og Tiril Andøl har skapt
et fellesskap mellom barna og
de voksne. Både mødre og fedre,
jenter og gutter deltok ivrig etter
musikk fra Abba og Ole Brumm.
PS: Dette skjer på dansens dag i
dag 29. april:
■ Bærum gammeldans opptrer
i Kommunegården i Sandvika
kl. 15.30.
■ Kirsti Skulleruds ballettskole
holder åpne dører på Kolsås
Senter kl. 17.30-20.30.
■ Jump Dansestudio opptrer på
Østerås kjøpesenter kl. 15.00.

se flere bilder på
BALLERINA: Athea Olsen (2) fra Gullhella svingte på strutteskjørtet, og mamma var veldig stolt.
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