
 

Summer Camp på Extend 24-28. juni 2019 

Det er med stor glede jeg ønsker å presentere lærerne til den stor Summer Campen på Extend. Jeg er veldig stolt av 

hvem som kommer. Det er dansere fra inn og utlandet som er plukket fra øverste hylle.  

                                                            

 Dette er lærerne: 

 Tarek Khwiss (London) Commercial, Street, High heels 

  Carlos Díaz Gandia (Spania) Hip hop, Voguein, House, Afro, Waacking 

  Klara Szalai (Norge/Ungarn) Klassisk ballett 

  David Vu (Oslo) Hip Hop 

   Trude Amalie Leirpoll (Oslo)  Jazz og Moderne 

   Kristian Vindnes ( Oslo) Urban Contemporary og Hip hop 

   Tonje Westby (Norge) Musikaldans 

   Thea Sanne Melvold ( Vår egen tidligere Extender😊) Hip hop, Girlstyle 

 

Vi arrangerer sommerleir 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. Men det er viktig de minste 

er over middels danseinteressert og holder ut med dans dagen lang☺ 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 på Oseberg. Det blir servert mat hver dag og tilbud for overnatting noen av dagene.  

 

Når: 24. – 28. juni 

Hvor: På Extend, Tollbodgaten 15 i Tønsberg. 

Pris: Kr 1900,- for fem dager. Samme pris uansett om du overnatter eller ikke.  

Overnatting: Dansere som er født i 2007 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 24-28 juni 2019»  

Tid: Mandag åpner vi døren kl. 07.45 tirsdag-fredag åpner vi dørene 08.30. Dagen varer frem til kl. 16.30 for de som ikke 

overnatter. Man kan gjerne bli med på kveldsaktiviteter selv om man ikke overnatter. Dette foregår etter kl. 18:00 mandag og 

tirsdag. Fredag kveld er det forestilling for alle på Oseberg. Det er lurt å være tidlig ute først dagen for å rekke og få registrert 

deg å få T-shirt.  

T-skjorte og kursbevis: Alle deltagere får en Extend t-skjorte og kursbevis. 

Show: Det blir stort avslutningsshow siste dagen (fredagen) hvor danserne viser hva de har lært. Gratis inngang. 

Aktiviteter, sosialt: Det blir fellesaktiviteter om kveldene som lek, dans og hygge.  

HVORDAN MELDE SEG PÅ?  
1. Du logger deg inn på elevportalen login.extend.as om du ikke har registrert deg her må du gjør det først. Om du er under 18 år 
må dine foresatte gjøre dette.  
2. Når du har logget deg inn vil du få opp 2 kurs. Summer camp 2019 «Commercial» og Summer camp 2019 «Traditional»  
3. Du velger den pakken/kurset som passer deg. Commercial er type klasser som hip hop, Girlstyle osv. Tradisjonell er type 
klasser som ballett, jazz, moderne osv. NB: du kan delta på time i både Commercial og tradisjonell men velg den «pakken» du 
kommer til å ta flest timer av.  
4. Faktura for kurset vil dere motta en uke før summer campen og må være betalt før Summercampen starter. Det er bindende 
bestilling. Faktura blir sendt til den e-posten dere har registrert i portalen. 
5. Om det er opplysninger vi bør vite om eleven eller om eleven ønsker å overnatte sender du en epost til knut@exted.as. Merk 
mailen med «Summercamp info om elev»
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Tarek Khwiss Er en svært ettertraktet 

danser, lærer og koreograf. Han har 

koreografert blant annet for Martin 

Almasri, Decker Park, Valerie Sibanda, 

LA World Of Dance. Han har mye 

undervisningserfaring. Blant annet i 

Spania, USA og UK. Han har undervest i 

"Madrid" Conur Dance Company, 

Amsterdam Summer Dance Groningen Austria " Pinsdorf" Daz 

Tansforum School, Italy " Napoli" Full Underground Tour, Seven 

Stars School. NYC Peridance studio. NYC Culture Shock Dance 

Company. Washington DC, Studio 68, London Pineapple Studios, 

LDN CL Dance Society, LDN KCL Dance Society, LDN Singer Stage 

School, Essex LSE Dance Society, LDN Studio 79, Leicester CSD 

Dance. Han er profesjonelll danser og har blant annet vært med 

på følgende show, videoer og reklame.  Alfaparf, Paul Stafford Hair 

show "Dublin" Levi Jeans "Circle Campaign" 02 commercial 

"Follow The Rabbit", "The Dali & The Cooper, Urban Myths, Sky 

Arts" Levi's Commercial,  Big Dance Bus Tour  Keep It Moving 

Showcase, The Heatwave, Electric ballroom " Supa Dupa Fly"  

Hype Coiffure Hair Show, Hunter Boots LTD. Eat Like a Champ, 

Danone campaign Bright Star. 

Carlos Díaz Gandia er en 

internasjonal danselærer og 

koreograf. Han har undervist en rekke 

workshops I Spania (Valencia, Madrid, 

Barcelona, Sevilla og Allicante. Han 

har også undervist I en rekke andre 

land i Eusropa  Frankriket, Italia, 

England, Tyskland, Sverige og Norge) 

Har  driver et av de største 

dansestudioene i Spania «Home dance studio» han er koreograf 

for «Homies mega crew» og «Free up family» Han har vunnet flere 

hip hop konkurranser.  

Klara Szalai er ballerina, danser, sirkus 

artist/luftakrobat, pedagog og 

koreograf, instruktør i pilates og yoga. 

(siden hun har lagt tåspissskoene på 

hylla) jobber hun nå som master 

catwalk coach, head-coach for Miss 

Norway Org. Hun er utdannet ved 

Ungarsk Ballett Akademiet og den 

Russisk Vaganova Ballett 

Akademiet. Hun har også 2 år pedagogisk utdannelse fra Ungarsk 

Ballett Akademiet. Hun har også utdannelse ved Paris sirkus skole. 

Hun har jobbet som danser ved: Ungarsk Operahuset, Budapest 

(solist) Lido de Paris, Jean Ann Ryan Co. Cirque de Solei o gen 

rekke andre jobber som Freelance. Hun har undervsinings og 

koreograferfaring ved Back Stage Studioes i Las Vegas, Bårdar Oslo 

og Tvedestrand, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) Studio Nille i Larvik. 

 

David Vu er en veldig dyktig Hip 

hopp danser med en særegen stil. 

Han er instruktør på Quickstyle 

Studio. Han har mye 

undervsiningserfaring blant annet i 

Kina (Sinostage og Kinjaz Dojo) Han 

har koreografert mye og har danset 

blant annet med Karpe Diem, Alan 

Walker og Julie Bergan.  

 

Trude Amalie Leirpoll er en pedagog jeg 

har et stort ønske om å få hit til Extend. 

Hun har enormt mye å «gi» til våre jazz 

dansere. Hun hat BA i jazz fra KHIO i 

2013. Hun har siden jobbet frilans med 

dans. Trude underviser nå i Jazz på 

Kunsthøgskolen i Oslo. Dette blir til stor 

inspirasjon for våre jazz og 

ballettdansere. 

 

Kristian Vindenes er utdannet 

ved kunsthøgskolen i Oslo BA 

Samtidsdans. Han har også en 

bakgrunn og trening i de Urbane 

Stilene. Som danser har Kristian 

gjort produksjoner som Thriller 

Night on tour(Sverige) "Survival" 

av B-braza Production (Sør 

Korea) Flashdance Das Musical 

on Tour (Tyskland og Østerike) 

Han har også gjort tv opptredener som Sen kveld med Thomas og 

Harald og Melodi grand Prix. Kristian holder fortiden med å utvikle 

kompaniet WALK Dance Company. Ellers har Kristian undervist 

flere steder rundt om i Norge samt Stockholm, Malmø og 

Hamburg. Kristian Underviser i en stil han Kaller Urban 

Contemporary som passe både teknisk trente og urbane trente 

dansere. 

Thea Sanne Melvold er tidligere lærer 

ved Extend Art of Dance. I den 

forbindelse har hun koreografert til 

show og ulike arrangementer. Hun var 

danser på forestillingen «The Thrill of 

Michael Jackson» som ble satt opp på 

Oseberg sommeren 2012. Thea har 

tatt workshops med blant annet Mona 

Berntsen, Yanis Marshall og Kaelynn Harris. Etter at hun sluttet 

som danselærer på Extend i 2015 har hun danset aktivt i Oslo på 

ulike dansestudioer; QuickStyle studio, Subsdans, Bårdar og Circle. 

Hun har selv hatt workshops på Extend i ettertid, og tar ulike 

vikartimer både i Oslo og Tønsberg. 

Tonje Westby har sin utdannet fra KHIO 

(avd. Statens balletthøgskole), og ved Alvin 

Ailey Dance Center i New York. Tonje har 

medvirket i en rekke danse- 

musikaloppsetninger, bl.a. Walker Dance i 

New York med forestillingen Jazz On Jazz, 

The Dancing Man på Chat Noir og 

Centralteateret, pluss Norgesturne, samt 

Europaturne. Hun har også vært med på 

forestillingen Svindlere med stil på Chateau Neuf, Kiss Me Kate og 

Niels Klims reise til den underjordiske verden på den Nationale 

Scene. Cabaret på Trøndelag og Norland Teater, samt i Tyskland. 

Andre ting inkluderer Fame i Oslo spektrum, Sofies Verden, Club 

Mascara, Frendelaus på Det Norske Teater, Forbudt Men 

Fristende med Riksteateret, Variete Bergen, Mama Ex og Swing 

That Jazz med Bårdar Danseteater, Norsk Dansekompani Huldra 

på Det Åpne Teater, Med Hjertet På Vidt Gap på Black Box og 2 

Herrer Med Utlagt charm på DizzieTeater. Tonje har også deltatt i 

flere TV show som Eurosong, Holmekollkonsertene, Hit Awards, 

Gullruten, Komiprisen m.m. Jobber for tiden som dansepedagog 

på Horten kulturskole. 


