KÜRSKOLA
med Inger Gemzell
4-5 MAJ 2005 VETLANDA
Dressyren gör allt för att bli mer publikfriande, nu är det dags för alla dressyrentusiaster att följa med in i en ny värld….
Dressyrkommittén i Smålandsdistriktet inbjuder därför ALLA ryttare på både ponny och häst samt tränare, domare
och övriga intresserade att vidga sina kunskaper med hjälp av ett proffs. Inger Gemzell har hjälpt många framstående
ryttare med sina kürprogram. Hon är till sin profession musikproducent, tävlar själv svår dressyr och är B-tränare.
Du hälsas välkommen till ovanstående kurs. Följande gäller:
Datum:

Onsdag 4 maj kl. 16.00 - ca 20.00 Teori
Föreläsning med exempel på olika ritter där koreografi, takt, ton och tempo diskuteras.
Avslutas med fika, då vi får tillfälle till diskussion och frågeställningar kring küren.
Torsdag 5 maj kl. 09.00 - ca 13.30 Praktik
Vi arbetar med praktiska exempel med hjälp av 4-5 förevisningsekipage från distriktet.
Lunch, kaffe ca 11.30

Plats:

Vetlanda, prel. stall Bäckseda

Innehåll:

SE KÛREN
Från domarens synpunkt – Från koreografens synpunkt
Från publikens synpunkt – Från musikens synpunkt
Från ryttarens synpunkt – Från hästen synpunkt

Kursavgift:

400:-/deltagare inkl. förtäring. Paketpris för förälder + ryttare t.o.m. 21 år – 500:- inkl. förtäring.
Avgiften faktureras deltagarna i efterhand.
Del av avgiften kan sökas som bidrag från fritidsförvaltningen i din hemkommun.

Kursanmälan:

Anmälan (bindande) insändes senast den 13 april på bif. anmälningsblankett till:
SISU Idrottsutbildarna, Box 485, 551 16 Jönköping. Anmälan kan även faxas på nr.
036-34 54 19 eller skickas till lena.moberg@smalandsidrotten.f.se

Kallelse:

Personlig kallelse med deltagarlista och program kommer att skickas ut till samtliga deltagare ca.
en vecka före kursstart.

Upplysningar:

Ytterligare upplysningar kan fås genom Ann Karlsson, tel. 070-669 02 92, karlsson.ann@tele2.se
eller Smålands Ridsportförbunds kansli, tel. 036-34 54 91 eller 036-34 54 92.

VÄLKOMMEN!
SMÅLANDS RIDSPORTFÖRBUND
Anette Tukk-Skedebäck
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