15.15

Studio 1
Studio 2
Studio 3
Studio 5

16.15

Studio 1
Studio 2
Studio 3
Studio 5

17.15

Påmelding:
login.extend.as

Studio 2
Studio 3

Info:
extend.as
.

Studio 5

18.15

OPPSTART 27
JANUAR!
Studio 5 starter opp litt
senere pga. bygging,
kurset fortsetter da
tilsvarende uker
lengere. Totalt blir
kurset fortsatt 13 uker.

Studio 1

Studio 1
Studio 2
Studio 3
Studio 5

19.15

Studio 1
Studio 2
Studio 3

BABY BALLETT!
Tirsdager kl 11-11.45.
Mor + baby 0,5 mnd-1
år mnd. MJB/CSM

Studio 5

20.15

Studio 1
Studio 2

SENIORBALLETT!
TIRSDAG KL. 12.0013.00 MJB/CSM

Studio 3
Studio 5

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

BODY CONDITIONING
Styrke, uttøying for alle RK
SHOW JAZZ nivå 3
2005-2009
HIP HOP 2 nivå 2
2003-2007
BALLETT Intermediate.
For Grad 7+8 2007 og eldre RF

GIRL STYLE
2005-2009 2-3 SLF
HIP HOP GUTTER nivå 2-3
2005-2009 TSH
BALLETT Grad 6
2004-2008 CSM
TÅSPISS nivå 3
(audition) 2007 og eldre RF

GIRL STYLE nivå 2-3
2005-2008 SLF
SHOW JAZZ nivå 1-2
2002-2006 RF
HOUSE nivå 2-3
2003-2006 WV
BODY CONDITIONING
Styrke, uttøying for alle RK

REGGAETON nivå 1-2
2007-2011
HIGH HEELS
2007 og eldre SH
PAS DE DEUX – barn
(Lukket klasse) CSM/FJ
BALLETT nivå 1
2008 og eldre RF

BALLETT Grad 8
2005 og eldre CSM
CONTEMPORARY nivå 2-3
2007-2010 RF
HIPHOP (audition)
nivå 3-4 2006-2010 WV
TÅSPISS nivå 2
(audition) 2007 og eldre MJB

BALLETT Grad 7
2003-2007 RF
GIRL STYLE nivå 1-2
2003-2007 SH
SHOW JAZZ nivå 1-2
2007-2010 RK
BALLETT Intermediate found.
For Grad 5+6 2004-2008 MB

HIP HOP
2005-2009 2-3 WV
CONTEMPORARY nivå 1-2
2002-2006 RK
HIP HOP nivå 1-2
2008-2011 SLF
TÅSPISS nivå 1 (må ha fylt 12
år) 2008 og eldre RF

BALLETT GUTTER
2007-2010 FJ
CONTEMPORARY nivå 3-4
(audition) 2005 og eldre MJB
BALLETT Grad 5
2006-2009 CSM
HIP HOP nivå 3-4
(audition) 2003-2007 HSM

URBAN HIP HOP/FREESTYLE
2004 og eldre BG
CONTEMPORARY (audition)
nivå 3-4. 2003-2007 MJB
GIRSTYLE
nivå 1-2 2010-2013 SLF
FAMILIE YOGA
KM

BALLETT Pree primary
2014-2016 MJB
CONTEMPORARY nivå 1-2
2007-2010 RK
GIRL STYLE nivå 2
2007-2010 SH
FAMILIE YOGA
KM

BALLETT ADV. TÅSPISS nivå 4
(audition) 2004 og eldre MJB
HIP HOP
2005-2009 2-3 HH
BALLETT Grad 4
2007-2010 CSM
BALLETT (rettet mot
konkurranseturnere, kunstløp
og stupere) MJB/RF
BALLETT Grad 2
2009-2011 CSM
HIP HOP Jenter og gutter
2014-2016 SLF
BALLETT Grad 8
2005 og eldre RF
BALLETT Mor og barn
2017-2018 MJB

BALLETT Grad 3
2008-2010 MJB
SHOW JAZZ/MUSIKAL nivå 1-2
2008-2010 RF
HIP HOP Jenter og gutter
Nivå 1-2 2010-2013 SLF
BALLETT Grad 1
2010-2012 CSM

BALLETT Pree primary
2014-2016 CSM
BALLETT Grad 1
2010-2012 MJB
BALLETT Grad 2 jenter og
gutter 2009-2011 RF
HIP HOP nivå 3-4
(audition) 2007 og eldre HSM

BALLETT Grad 4
2007-2010 RF
HIP HOP gutter og jenter
nivå 1-2 2006-2010
BALLETT Grad 7
2003-2007 MJB
CONTEMPORARY Lyrisk
nivå 2-3 2002-2006 2-3 RK

BALLETT Primary
2012-2013 MJB
GIRL STYLE nivå 2
2008-2011 SLF
SHOW JAZZ nivå 4
2005-2009 RF
SHOW JAZZ nivå 3-4
(audition) 2004 og eldre CSM

BALLETT Grad 5
2006-2009 MJB
HIP HOP GUTTER
2011-2013 HH
MUSIKALDANS/SHOW JAZZ
2010-2013 RF
BALLETT GUTTER
2007 og eldre FJ

BALLETT Primary
2012-2013 CSM
HIP HOP GUTTER nivå 1-2
2006-2010 WV
SHOW JAZZ nivå 1-2
2010-2013 RF
BALLETT Grad 4
2009 og eldre MJB

BALLETT Grad 3
2008-2010 CSM
GIRL STYLE nivå 1-2
2008-2010 SLF
CONTEMPORARY nivå 1-2
2010-2012 RF
HIP HOP GUTTER (audition)
nivå 3-4 HSM

BALLETT ADV. nivå 3-4
(audition) 2004 & eldre MJB
HIP HOP ASPIRANTER GUTTER
(audition) BG
TÅSPISS styrke (uten sko)
2009 og eldre RK
YOGA
2007 og eldre KM

BALLETT Grad 6
2004-2008 RF
BALLETT ADV. nivå 4 (audition)
2004 og eldre MJB
RAGGETON nivå 2
2004-2008 SLF
YOGA VOKSEN
KM

TILRETTELAGT (Fysiske
utfordringer) 2008 og eldre
SHOW JAZZ nivå 2-3
2006-2009 RF
HOUSE nivå 3-4
(audition) WV
HIP HOP VOKSEN nivå 1-2
BG

TILRETTELAGT
2009 og eldre WV
HIGH HEELS
2002-2007 SH
BREAK
2007-2011 RH
BALLETT VOKSEN nivå 2-3
MJB

HOUSE
2006-2010 TSH
GIRL STYLE nivå 2-3
2005-2008 SH
GIRL STYLE nivå 3-4
(audition) 2005 og eldre HSM
SALSA VOKSEN
KS og MS

BALLETT GUTTER nivå 3-4
2006 og eldre MJB
SHOW JAZZ nivå 3-4
(audition) 2003-2007 RF

BALLETT VOKSEN nivå 1-2
RF
HOUSE nivå 1
Ungdom og voksen BG

BREAK
2006 og eldre RH
MODERNE/JAZZ VOKSEN
MJB

GIRL STYLE nivå 3
2003-2007 SLF
HIP HOP VOKSEN
nivå 3

HIP HOP nivå 3
2005 og eldre WV
SALSA VOKSEN
KS og MS

HIP HOP nivå 2
2003-2007 WV
WEST COAST SWING
Voksen KS og MS

HIP HOP Jenter og gutter
nivå 1-2 2004-2008
PAS DE DEUX –West Coast
Swing /Dirty dancing(Lukket
klasse) KS&MS
GIRL STYLE nivå 3-4
(audition) 2003-2006 HSM

RAGGAETON VOKSEN

PAS DE DEUX Teknikk.
(audition) MJB

ALLE KOMPANIER BLIR
UTVALGTE HELGER. (audition)

Lærere og initialer: Camilla Samuelsen Matre (CSM), Rebekka Flaarønning (RF), Maria Joan Bastos (MJB), Hedda Sanne Melvold (HSM), Richard Andre Krøger Hallvig (RH) Ragnhild Kristensen (RK) Sarah Hamdan (SH) Sarah Lysebo Furuhovden
(SLF) Benjamin Geelmuyden (BG) Frits johansen (FJ), Wiliam Vikan Andersen (WV) Thomas Schlytter-Henrichsen (TSH) Haakon Høyer (HH) Kristina Moe (KM) Kenneth Sætereng (KS) Martine Fjeldstad Sætereng (MFS)
Grader: Grader i ballett er ikke det samme som nivå. Se på alder.
BALLETT Grad 7/Free class: er kun for elever som har tatt eksamen i grad 6+ adv level.
Kompanier og nivå 3-4 (audition): Har audition uken før oppstart. Informasjon blir lagt på nettsiden senere.
Pas des deux: er lukket parti. Gutter som ønkser å være med kontakter camillla (camillaxtend.as) Jenter blir valgt til klassen utifra hvem gutter som er med. Jenter blir innvitert av Camilla ut ifra ballettimer. VI har åpen audition til
torsdagsklassen kl 20. pas des deux for de som danser på ungdom nivå 3-4 i desember. Dere vil få beskjed.
Studio bytte: Det er fullt mulig timer bytter til et annet stduio samme tidspunkt.
Tilrettelagt klasse: Vi har nå to klasser for tilrettelagt. Vi har delt klassen slik at de som har fysiske ufordringer som f.eks er rullestolbrukere danser tirsdagsklassen, men de andre dnaser onsdagsklassen.
Uke 46 kan elever som danser på Extend dette semesteret sikre seg plass videre på samme kurs. Ønsker man flere kurs må man melde seg på resten i uke 47. Om man ikke får mulighet i portalen til å melde seg på timen videre som man
har gått på er dette fordi eleven ikke lenger er innenfor aldersgruppen. Da kan du sende en mail til post@extend.as så skal vi finne riktig kurs til deg så du får meldt på eleven.
Påmelding Elevregisteret et nettbasert. Det fungerer som en nettbutikk der man oppretter profil, legger inn kontaktinformasjon og melder eleven på ønskede kurs. De som allerede har registrert seg i elevregisteret skal IKKE opprette en ny
profil men bruke den gamle og kun melde seg på nye kurs for høstsemesteret. Det er kun nye elever som må opprette en ny profil. Forrige semester var det svært mange som lagde en ny bruker selv om de hadde registrert seg i regsiteret året
før. Det er viktig dette ikke skjer slik at vi har historikken på eleven og all informasjon på et sted. Oppgis feil fødselsår for å melde elever på kurs utenfor elevens alder vil eleven fjernes fra alle påmeldte kurs. Påmeldingen er bindende. VELDIG
VIKTIG!!!! ELEVER UNDER 18 ÅR SKAL MELDES PÅ AV FORELDRE / FORESATTE For elever under 18 år skal foreldre/foresatte opprette personlig profil i sitt navn og i neste steg opprette eleven som et familiemedlem. Deretter melder
foreldre/foresatte eleven på kurs. Det skal altså bare lages én profil pr. familie. Da kan både mor, far, døtre og sønner meldes på under en profil og motta én faktura med riktige priser, rabatter osv. Påmelding skjer kun via dette systemet.
Kun unntaksvis (eller etter avtale) vil vi foreta registreringer manuelt.
Studio 5 Starter opp litt senere pga. bygging, kurset fortsetter da tilsvarende uker. Vi antar at at studio 5 åpner to uker senere, men justeringer kan skje. Håper på forståelse for dette. Alle som har meldt seg på studio 5 timer vil bli informert
fortløpende.
Intensiv eksamenstrening for ballettelever: fra 6-20 desember holder vi balletttrening for elever som ønkser å ta eksamen i ballett. Les mer om dette under «siste nytt» på hjemmesiden vår.
Uniformer: Alle ballettelever fra Primary skal ha uniform i timene. Les mer om dette under «siste nytt» på hjemmesiden vår.
Hva gjør jeg etter prøvetime?: Dersom eleven er meldt på en eller flere prøvetimer må du etter prøvetimene logge deg inn i elevportalen (login.extend.as) og forandre kurset fra prøvetime til påmelding. Om eleven ikke skal fortsette melder
du eleven av kurset. Dersom ikke faktura er mottatt på forhånd vil dette sendes ut i etterkant. Fortsetter eleven på kurset vil forhåndbetalt prøvetime trekkes fra i kursavgiften. Man betaler også for prøvetimen på auditionklassene selv om
man ikke kommer med på partiiet. OBS! Faktura for prøvetime blir sendt selv om eleven ikke møter til prøvetimen. Dette fordi eleven har opptatt en plass. Du har selv ansvar for å kansellere prøvetimen i elevportalen(login.extend.as).
Venteliste: Det er svært viktig at eleven ikke møter opp til kurs de står på venteliste på. De kan kun møte opp til dette kurset når du har mottatt bekreftelse fra oss på at det er ledig plass på kurset. Vi jobber aktivt med elever som har meldt
seg på prøvetimer for å få en rask avklaring på om de skal ha plass eller ikke. Så fort det er ledig plass vil vi tildele disse til dere på venteliste. Vi anbefaler også å se om andre klasser kan være aktuelle. Dette gjør du lett i elevregisteret der
aktuelle partier tilpasset elevens alder vises.
Betaling Faktura sendes ut på e-post til den som har meldt på eleven. For elever under 18 år skal dette være den forelderen/foresatte som har meldt på eleven.
Normalt sendes det ut faktura den første uken etter oppstart. Er eleven meldt på kurs og meldt på prøvetimer vil det først sendes ut faktura på kurs eleven skal delta på. Etter prøvetimer må man enten velge videre påmelding i elevportalen
eller melde seg av. Restfaktura vil da sendes ut pr. e-post. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr. Faktura blir sendt til inkasso 14 dager etter kursstart hvis den ikke er betalt. Dersom vi ikke mottar betaling for eleven
etter betalingsoppfordring vil vi dessverre måtte utestenge eleven fra å delta i undervisningen. Ta kontakt med oss dersom det er behov for betalingsutsettelse / delbetaling.
Rabatter Det gis familierabatt med kr. 100,- pr. familiemedlem. For priser på dansekurs: https://extend.as/timeplan-pamelding-og-priser/
Endringer i timeplanen Dersom det er få påmeldinger til et kurs (dvs. under 10 elever), kan kurset avlyses eller det kan forekomme justeringer i forhold til aldersinndeling eller liknende. Vi forbeholder oss retten til å endre kurspriser før hvert
semester. Semesteret varer i utgangspunktet 13 uker, om ikke annet er oppført, og følger offentlige ferier og fridager. Det kan også bli enderinger på hvem som underviser de forskjellige klassene.
Avlysning av timer Ved tilfeller av sykdom hos instruktør hvor vi ikke får skaffet vikar vil kurs kunne avlyses. I perioder nære forestillingene vil kurs kunne avlyses pga. fellestreninger, sceneprøver, rigging av scene o.l. Slike tilfeller
kompenseres ikke med redusert semesteravgift. Det vil bli forsøkt å legge til rette for erstatningstimer ved en senere anledning, men vi tar forbehold om at den avlyste kurstimen ikke tas igjen. Ved eventuell avlysning vil det senes ut e-post
eller SMS til e-postadresse / telefonnummer som er registrert i elevportalen.
AnsvarsfraskrivelseEleven trener på eget ansvar. Extend – art of dance AS har alminnelig ansvarsforsikring som dekker skader som vi eventuelt kan holdes ansvarlig for. Extend – art of dance AS har ikke forsikringsansvar for skader som
oppstår på grunn av elevens egen uaktsomhet under undervisning eller forestilling. Eleven oppbevarer klær, verdisaker mv. på eget ansvar. Extend – art of dance AS har oppbevaringsskap som kan låses med hengelås. Hengelås låner man i
resepsjonen mot kr. 20,- i depositum. Glemte klær, sko mv. blir oppbevart på Extend i noen uker før de gis til veldedig formål.
Bilder og video av eleveneExtend – art of dance AS forbeholder seg retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av oss. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser og på vår hjemmeside.
Bilder og video hvor enkeltpersoner er hovedmotivet vil vi innhente godkjenning fra eleven eller foresatt (om den avbildede er barn) før vi publiserer. Om du ikke tillater at Extend tar bilder av ditt barn til bruk i forbindelse med Extend sin
profilering e.l. ønsker vi uttrykkelig beskjed om dette.

