
PÅMELDING. For å melde deg på kurs må du sende en mail til post@extend.as med informasjonen vi 

trenger. Fint om du kan merke mailen med emne «Summer Camp 2016». Det er viktig det er foreldre som 

sender mail hvis eleven er under 18 år. Det er begrenset med plasser så det er førstemann til mølla. Dere vil få 

bekreftelse på om dere har fått plass eller ikke i løpet av en uke etter sendt mail. Bestillingen er bindende. 

 

 

 

 

       Summer Camp på Extend 20.-24. juni 

 

 

Dette har jeg gledet meg til! Det er med stor entusiasme jeg presenterer lærerne ved årets Summer 

Camp hos Extend. I år lot jeg lærerne ved Extend få velge fra øverste hylle. Lærernes ønsker kom 

kjapt. De var alle enige om å invitere 3 av lærerne vi selv hadde som lærere på instruktørkurset i 

Portugal i fjor.  

 

De tre lærerne fra Portugal er: 

Vasco Alves (Hip hop, Popping, House, Locking og Waving) 

Colin Vieira Ferreira (Jazz, Musikal, Lyrisk, Contemporary og ballett) 

Fábio Jorge (Dancehall, African Cudrio, Raggaeton, Hip hop) 

Disse tre lærerne har masse erfaring både som dansere og instruktører, og jeg vil si at de er noe av det beste vi kunne fått til 
Extend. Vi har selv blitt undervist av dem, og vi kan garantere en Summer Camp på et helt nytt nivå, hvor elevene vil utvikle seg 
masse som dansere. Portugiserne har masse danseglede og energi som garantert vil smitte over på dere! Vi arrangerer sommer-
leir fordi det er en fin måte for elever å få erfaring fra forskjellige lærere i toppklassen. For de minste er det et bra tilbud også 
fordi foreldre fortsatt er i jobb men skolen har tatt ferie. Det blir dans dagen lang og man velger selv hva man vil være med på. 
Men det er lurt å følge en klasse man har startet på hele uken så man får kontinuiteten og at man kan koreografien til 
avslutningsshowet. Det blir servert mat hver dag og tilbud for overnatting noen av dagene.  
 
Når: 20. – 24. juni 
Hvor: På Extend, Tollbodgaten 15 i Tønsberg. 
Pris: Kr 1.800,- for fem dager. 
Overnatting: Dansere som er født i 2004 eller tidligere kan overnatte på Extend fra mandag – onsdag (med foreldres samtykke).  
Kost: Det vil bli servert frokost, lunsj og middag (middag er kun til de som overnatter). Vi kan dessverre ikke ta hensyn til de med 
matallergi. Disse må ha med eget brød etc.  
Hvem og hva: Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense, men vi anbefaler å ha fylt 9 år. Det er egne barneklasser og opplegg for 
barna. Det er for gutter og jenter, elever på Extend og utenfra. Klasser er delt inn etter alder og nivå. Timeplan blir lagt ut på 
nettsiden www.extend.as og Facebook-gruppen «Summercamp på Extend 20-24 juni 2016»  
Tid: Vi åpner dørene 07:45 og dagen varer frem til kl. 17:00 for de som ikke overnatter. Man kan gjerne bli med på kvelds-
aktiviteter selv om man ikke overnatter. Dette foregår etter kl. 17:00 mandag og tirsdag. Fredag er det forestilling for alle. 
T-skjorte og kursbevis: Alle deltagere får en helt ny Extend t-skjorte og kursbevis. 
Show: Det blir stort avslutningsshow siste dagen (fredagen) hvor danserne viser hva de har lært.  
Aktiviteter, sosialt: Det blir fellesaktiviteter om kveldene som lek, dans og hygge.

Info jeg trenger:  

1. Navn på danser 

2. Alder 

3. Ønsker han/hun å overnatte?  

4. Er han/hun elev ved Extend?  

5.Mailadresse jeg skal sende faktura til. 

mailto:post@extend.as
http://www.extend.as/


 

Vasco Alves ble uteksaminert fra Statens Musikkonservatoriet. 

Utrustet med en musikalitet utenom det vanlige, Vasco Alves slo sammen sine to store lidenskaper Dans og 

musikk. Med opplæring i de områdene av Popping, Locking og house. Crew som : Original Lockers, Electric 

Boogaloos, Elite Force, entre outros. 

Vasco har vært elev og lærer flere studioer. Blant annet Broadway Dance Center (NYC), Perry Dance (NYC), 

Champions Studios (NYC), Visceral Dance Center (Chicago), Juste Debout School (Paris), Urban Dance School 

(Budapest), ananas ( London), Husky Studios (London), Flying Steps Academy (Berlin).  

Han har jobbet som danser og koreograf i land som USA, England, Spania, Frankrike, Belgia, Finland, Ungarn, 

Tsjekkia, Tyskland. 

Vasco har deltatt på en rekke konkurranser. Finalist i Juste debout Finland 2010; vant Urban Dance Battle 

2009 og 2011; gjest i Street Dance Kemp 2008 (Tsjekkia); Vinneren av Fact Battle 2008 Popping; Gjeste 

internasjonal begivenhet Urban eksplosjon; Gjest på International Festival of Hip Hop (Quimper / Frankrike), 

vinner av Funkin Stylez Paris 2010/2011 i lagkamp representerer Jukebox Crew; Semifinale Locking 

Eurobattle 2008, vinner av prisen for beste Danser på Sweet Lekeplass 2010; Vinner Sweet playground RK11 

2011; Funkin Styles 2011 lagkamper representerer Portugal i konkurranse med mannskap Jukebox Verden 

Vasco har vært jury i Omarion Battle, Urban Jam 2010 (Ungarn), Can u Smoke da Queen, do Breakers 

Revenge, Praxis Studio Battle, do I am Hip Hop Battle,111 Battle, Esposende Battle, The real Breakdance 

Event (Slovenia). 

Vært med på opptreden og reklame: LG, Adidas, Nike, Redbull, Sumol, Samsung og Vodafone, Optimus, 

Lipton, Sony, Loreal, PT, Compal, Millenium, Barclays, Hellys, Ballantines, Opel, Nissan. 

Grunnlegger og kunstnerisk leder for Prosjekt Jukebox. 

Vasco har lang erfaring som danser og koreograf: Juri TV-Show RTP "Dance Fever"; Konkurrent i "Portugal har Talent" med mannskapet 

Jukebox; Danser og koreograf i opptog "Africa" i Urbanite Dance 2 xs (Chicago / USA); Nominert til Beste Koreograf for Portugal Dance Awards; 

Singer Filipe Gonçalves koreograf på tur "tilbake til vinyl tid"; Koreograf i kortfilmen "Romeo og Julie" vinner Zon premien; Dancer in kortfilmen 

"Ugly Love" Vitor Fonseca; Koreograf i Eurovision Song Contest 2010 med Jukebox gruppe; Koreograf i Miss World Portugal 2010

Colin Vieira ble født i Funchal 8. mars 1988. Fra en tidlig alder har dans vært hans lidenskap. 

Colin har spesifikk trening i klassisk dans, jazz, samtidsmusikk, moderne og lyrisk. Samtidig utforsket 

andre stiler som Riverdance, Flamenco, Tango, Akrobatikk, Funk, Samba, latinske rytmer, 

wienervals og engelsk, Bollywood og Fossie Jazz. Hans profesjonelle karriere begynte som danser på 

Casino Madeira viser sangeren og danseren Sian Lesley, som "Cabaret", "natt på byen", "Legends" 

og "Can Can", koreografert av Mike McCabe. Han arbeidet også på Casino Estoril, forestillingen 

"Fire- The Spirit of the Elements", den ledende produsent av show "poet Productions" og også var 

en del av feiringen showet 80 år av FIAT "The Five Elements" på Campo Pequeno i Lisboa. Colin er 

spesielt interessert i musikalsk teater og sirkus Moderne, intensiteten av luft og balanserer.Hans 

favorittsjangre i dans området er Jazz, Moderne og Ballett. Det er en av de 20 finalistene i den 

første utgaven av SIC programmet "So You Think You Can Dance – Portugal» 

Mellom 2009 og 2011 gjennomførte han Performing Arts Professional Kurs i Chapito, supplerer hans kunstneriske opplæring i dans med andre 

grunnleggende ferdigheter som teater, luftakrobatikk og nysirkus. Siden 2013 er han kunstnerisk leder, koreograf og danser av LEGACY. 

Sammen med Agnes Afflalo ., Sør og Sentral-øyene og internasjonale som Paris og Angola. Som gjester har deltatt i flere TV-programmer som 

"Dancing with the Stars" etc. I 2013 koreograf for Fado Havet til "World Travel Awards", som ble holdt på Conrad - Algarve og vises på BBC TV-

kanal. Allerede i 2014, koreograf for V Trophy Gala TV TV7Dias, "Happy" sunget av X4U. Han har også jobbet med flere koreografer i den 

nasjonale scenen, slik som Benvindo Fonseca, Gagik Ismailian.

 

Fabio Jorge Januário, bedre kjent som Krayzie, ble født i Angola / Luanda. i 2013 flyttet han til 

Portugal.  

Som barn danset han Kuduro, læring med søsken og venner på gata. Han dannet en gruppe av Kuduro, 

kjent som Pupilos av Kuduro. Med suksessen til Elever av Kuduro prosjektet har han hatt muligheten til å 

danse med Buraka Som Sistema i 2008 Optimus Alive. 

Fabio har opplæring i ulike områder, fra ballett til hip hop, han har deltatt i ulike show, sommer workshops 

og kurs. Han underviser til daglig i Jazzy studio i Lisboa. Han er en danser å lærer med masse energi som 

raskt smitter over på elevene.  


