
PÅMELDING. Send mail til knut@extend.as. Merk mailen med «Summer Camp 2017». Det er viktig at 

foreldre sender mail hvis eleven er under 18 år. Det er begrenset med plasser, førstemann til mølla! Dere vil få 

bekreftelse på om dere har fått plass eller ikke i løpet av 3 virkedager etter sendt mail. Bestillingen er bindende. 

INFORMASJON VI TRENGER FOR PÅMELDING:  

1. NAVN PÅ DELTAGER 

2. ALDER PÅ DELTAGER (dvs. hvor mange fylte år pr. 21. – 25. juni) 

3. ØNSKER DELTAGEREN Å OVERNATTE? (Gjelder kun de som er født 2005 og tidligere) 

4. ER DELTAGEREN ALLEREDE REGISTRERT HOS EXTEND SOM ELEV? 

5. MAILADRESSE FOR FAKTURA + TELEFONNUMMER TIL FORELDER/FORESATT 

 

 

 

 

Summer Camp på Extend 21.- 25. juni 

Da er vi endelig klare igjen! Og vi er like stolte i år! Det er med stor entusiasme vi presenterer lærerne som kommer til 

Extend sin Summer Camp 2017.  

 

Dette er lærerne: 

- Toby Derran (Hip hop)  

- Amie (House)  

- Hennie Olsen (Commercial style)  

- Daniel Sarr (Jazz)  

- Anita Suzanne Gregory (Ballet og moderne)  

- Maria Ferguson Rønningen (Jazz og moderne)  

- Thea Sanne Melvold (Hip hop, Girl style)  

- Kevin Vasquez (Hip hop) 

Dette er lærere fra øverste hylle! Disse var førstevalgene våre, og de har alle takket ja til å komme. Det hadde vi ikke trodd, så 
dette blir vanvittig gøy. Vi gjør dette 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 mange 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 én 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: Onsdag. 21. juni til søndag 25. juni (siste skoledag er tirsdag 20. juni) 
Hvor: Extend – art of dance, Tollbodgaten 15 i Tønsberg sentrum. 
Pris: Kr 1.800,- for fem dager. 
Overnatting: Dansere som er født i 2005 eller tidligere kan overnatte på Extend fra onsdag – fredag (med foreldres samtykke).  
Mat: 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. Opplegget er for gutter og jenter, elever på Extend og nye som vil prøve. Klasser er delt inn etter alder og nivå. Timeplan 
blir lagt ut på nettsiden www.extend.as og Facebook-gruppen «Summercamp på Extend 21-25 juni 2017».  
Åpningstider: Onsdag til fredag åpner vi dørene 07:45 og dagen varer frem til kl. 17:00 for de som ikke overnatter. Lørdag og 
søndag åpner vi dørene kl. 10.00. Man kan bli med på kveldsaktiviteter selv om man ikke overnatter. Dette foregår etter kl. 
17:00 onsdag og torsdag. Søndag 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 (søndagen) hvor danserne viser hva de har lært.  
Aktiviteter, sosialt: Det blir fellesaktiviteter om kveldene som lek, dans og hygge. 

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


Toby Deedaran kommer fra 

Frederikshavn i Danmark men har bodd 

og arbeidet som profesjonell danser i 

Oslo siden 2014. Han er utdannet ved 

Flow Dance Academy i København og har 

arbeidet med danske artister som Lucy 

Love, Quadron, Linkoban og opptrådt 

foran den danske kongefamilien både 

ved det Nordiske råds prisutdeling og 

ved statsbesøk med den danske dronning i Shanghai og Bejing. I 

Norge ble han en del av crewet Team Quickstyle MG som han har 

opptrådt med i både inn- og utland. Han har opptrådt på MGP, 

Spelemannsprisen, Gullfisken, Stjernekamp og arbeidet med 

artister som Karpe Diem, Astrid S, Snap, Julie Bergan og Raylee. 

Han har også jobbet med den verdenskjente koreografen Parris 

Goebel. 

 

 Amie er en profesjonell danser fra 

dansekompaniet Tabanka Dance 

Ensemble. Et kompani som spesialiserer 

seg innen både tradisjonell, moderne, 

kunstnerisk og kommersiell afrikansk og 

karibisk dans. Sammen med kompaniet 

har Amie hatt helaftensforestillinger på 

de største scenene i Norge. I tillegg til dette har Amie turnert i 

Europa og Japan med Nico&Vinz som bakgrunnsdanser.  

 

HENNI OLSEN er en danser fra Bergen 

som jobber som profesjonell danser, 

pedagog og koreograf i den kommersielle 

scenen i Norge. Man ser henne støtt og 

stadig på tv-skjermen hvor dans er 

involvert. Hun jobber med shows, 

musikkvideoer, forestillinger og tv-

produksjoner, som bl.a. Melodi Grand 

Prix, Stjernekamp, Idol, The Voice, VG-

lista, Spellemann, Gullruten, Mitt Dansecrew m.m. Henni er også 

medvirkende i dansegruppene Werkin’Girls og Team Quickstyle. 

 

DANIEL MODOU SARR har sin bakgrunn i 

hiphop og var som 16-åring en av de 

norske finalistene i So You Think Can 

Dance Skandinavia (TvNorge) . I 2012 fikk 

han sin Bachelorgrad i jazzdans ved 

Kunsthøgskolen i Oslo. I 2011 vant han 

dansekonkurransen Eurovision Young 

Dancers (NRK) Han har i mange år jobbet 

for Cre-8 og gjort en rekke Tv opptredener og musikkvideoer.  

 

Thea Sanne Melvold er vår «egen» 

tidligere Extend lærer. Hun har hatt 

koreografen på flere oppsetninger og 

har deltatt på mange workshops. Våren 

2015 flyttet hun til Oslo for å studere 

psykologi ved UiO. Der fortsatte hun å 

danse på Quickstyle og Circle.  

Kevin Vasquez begynte å danse i en 

alder av 7, hvor han ble inspirert av 

sine foreldre som er ledere av en 

filippinsk dansegruppe. I 2013 ble 

Kevin medlem av dansegruppa Team 

Quickstyle MG, og har siden da 

jobbet som en profesjonell danser og 

koreograf. Kevin har opptrådt på 

mange store eventer og tv-shows i Norge. Som bl.a. Stjernekamp, 

Idol, Mitt Danse crew og Grunnlovs 200 års jubileet. Han er også 

medlem av Fusion, som ble stiftet i 2010, hvor de kom hele veien 

til finalen av Norske Talenter 2015. 

 

Anita Suzanne Gregory 2012-2015 Oslo 

National academy of the arts (Academy 

of dance), Bachelor in Modern and 

Contemporary dance 2012—2015 Opera 

Baltycka Ballet at Opera Baltycka in 

Gdansk/Poland. Artistic director 

Wojciech Warszawski. Deputy Izabela 

Sokolowska Boulton. 2015-2016  Soloist 

for Baltic Dance Theatre (Bałtycki Teatr 

Tańca) 2016 Stage experience at Opera 

Baltycka Ballet: Sylvester Gala, Project at Solidarnosc Gdansk. 

Stage experience at BDT(BTT) spectackels by Izadora Weiss: 

Tristan and Izolda(Izolda), A Midsummer night’s dream(Hermia), 

Fun, Bodymaster, Phedra, The tempest and Cool Fire.  Stage 

experience at Oslo National Academy of the Arts:  “Korps og 

duett” –by Ingun Bjørnsgaard, “du, ljudet och jag”  – by 

Christopher Arouni, “Soda”(duett from Fiction made for Carte 

Blanch) – by Alan Lucien Øyen,“I only know (what I know today) ” 

– by Dimitri Jourde, “ReAct”- by Lise Tiller, “TheMe”- by Yanive 

Cohen “Føltes som en søndag” – by Stian Danielsen, “Moving 

Memory” - by Anne Grete Eriksen 

 

 

Maria Ferguson Rønningen 

I 2006 flyttet Maria til Oslo hvor 

hun gikk på Fagerborg 

videregående skole, 

Landsdekkende Ballettlinje, og 

videre inn på Kunsthøgskolen i 

Oslo, hvor hun fullførte en BA i 

Jazzdans. Etter endt utdannelse har 

Maria jobbet som danser i 

produksjoner med Oslo Danse Ensamble, Subjazz og Dansekunst i 

Grenland. Hun har undervist i alle aldere fra Barnedans til 3.klasse 

ved Kunsthøgskolen. Hun har holdt, og deltatt på workshops, reist 

Norge rundt og deltatt på festivaler og foredrag. I utlandet har 

hun deltatt på workshops og visninger med internasjonale 

koreografer. Maria har akkurat kommet hjem fra Sverige turné 

med Subjazz sin forestilling “Kaboom”. 

 


