
Gustav Laursen
danser nu 4 -
Efter 45 ar som aktiv danseinstruktør
overlader han nu sit institut til yngrekræfter

Efter 45 år som aktiv
danseinstruktør overlader
danselærer Gustav Laursen nu
sit danseinstitut i Horsens
til danselærer Lars Brøgger,
Arhus. Gustav Laursen og
frue har gennem årene haft
tusinder af elever, og de har
rundt om i landet gjort sig
stærkt gældende som dyg-
tige dansere. Lars Brøgger
(30 år) har i de sidste ni
soner været ansat som in-
struktør ved Danseinstitut
Brøgger, Arhus.

Danseskolen i Christians-
holmsgade og danseskolen i
Hedensted, som følger med
ved overtagelsen, vil blive
præget af en moderne stil.
Ikke mindst af hensyn til de
unge mennesker, der i dag
har lyst til at danse f. eks.
jitterbug, electric boogie og
famedance. Sidstnævnte
bygger pa en blanding af
moderne, showpræget disco,
og det er absolut bade for
drenge, piger, unge mænd og
darner, understreger Lars
Brøgger. Til electric boogie
og breakdance har Lars
Brøgger foreløbig afsat tid

til fire lørdage fra 1. Septem-
ber. Også pa andre hold vil
der blive undervist i electric
boogie og breakdance.

Hopla-hold
De mere traditionelle

danse samt den
voksenprægede moderne dans glemmes
dog ikke. Alle aldre kan
danse hos Lars. Brøgger,
bade begyndere og trænede
dansere. Der oprettes et
såkaldt hopla-hold, som hen-
vender sig til de unge, som
er blevet ældre, og som øn-
sker stille og afslappet
undervisning i brugbar sel-
skabsdans. Dette hold be-
gynder den 30. august.

Indenfor børnedans vil
der blive undervist i en blan-
ding af bl. a. disco, nyere
børnedanse og lidt af det tra-
ditionelle. Sportsdans, ju-
niordans og voksendans vil
blive videreført i samme mo-
derne and som tidligere pa
Laursens Danseinstitut.
Lars Brøgger holder iøvrigt
reception onsdag den 22. au-
gust, hvor alle er velkomne.

Lars Bragger giver hand til Gustav Laursen og frue
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