
             Summer Camp på Extend 20 - 24. juni 2022 

Endelig kan vi arrangere den store summercampen igjen etter 2 års 

pause. Vi har fått inn noen rå dansere som gleder seg til å inspirere 

elevene på Extend.                                  

 Dette er noen av lærerne: 

David Vu 

Linn Gabrielsen 

Kunal Bhart 

Aurora Itland  

Hedda Svorstøl 

Camilla Spidsøe 

Kristian Vindenes 

Shirley Adffo Langhelle  

Fabiana Barros  

Vi arrangerer summercamp fordi det er en fin måte for elever å få erfaring fra forskjellige lærere i toppklassen på. 

For de minste er det et bra tilbud også fordi foreldre er i jobb og 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. Det blir servert mat hver dag og vi håper på tilbud for overnatting mandag-onsdag.  

 

Når: 20. – 24. juni 

Hvor: På Extend, Tollbodgaten 15 i Tønsberg. 

Pris: Kr 1950,- for fem dager. Samme pris uansett om du overnatter eller ikke.  

Overnatting: Dansere som er født i 2010 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 senere lagt ut på nettsiden www.extend.as og Facebook-gruppen «Summercamp på Extend 20-24 juni 

2022»  

Tid: Dagen varer fra kl. 09.00- 16.00 (mandag åpner vi døren 08.30) Man kan gjerne bli med på kveldsaktiviteter 

mandag og tirsdag fra kl. 18-20 selv om man ikke overnatter. Det er lurt å være tidlig ute første dagen for å rekke og 

få registrert seg å få t-shirt.  

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

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

Aktiviteter, sosialt: Det blir fellesaktiviteter mandag og tirsdag kveld fra kl. 18-20 som lek, dans og hygge.  

HVORDAN MELDE SEG PÅ?  

1. Du logger deg inn på elevportalen login.extend.as. Om du er elev ved Extend skal du ikke opprette ny bruker.  
2. Når du har logget deg inn vil du få opp 4 kurs. Summer camp 2020 «Commercial» barn eller ungdom og Summer 
camp 2020 «Traditional» barn eller ungdom 
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 summercampen 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».

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


Shirley Adffo Langhelle er 

opprinnelig fra Kenya, men har 

bodd i Norge nesten hele livet. 

Shirly er medlem av Tabanka Crew. 

Der er det mest fokus på Afrikansk 

dans, Dancehall og Reggae. Hun har 

undervist på blant annet Circel i 

Oslo. Hun har samarbeidet med 

Breakdance Project Uganda hvor 

hun ble introdusert til dansegruppen Tabu Flow. Hun har hatt flere 

workshops blant annet i Kampala og Kenya. Hun underviser i afrikansk 

dans, Soukous, jazz, dancehall, hip hop og girlstyle. 

Aurora Itland er utdannet danser 

ved Kunsthøgskolen i Oslo. Siden 

endt utdanning i 2017, har hun 

jobbet freelance som danser og 

koreograf med base i Oslo, 

innenfor et bredt spekter av 

stilarter og uttrykk. I 2018-2019 

gjorde Itland 110 forestillinger som 

danser i musikalen The Phantom of 

the Opera, for første gang i Norge 

på Folketeateret i Oslo. Siden det 

har hun jobbet prosjektbasert med blant annet Panta Rei Danseteater og 

ICB Productions, men mest av alt koreografert og produsert egne verk, 

både selvstendig og med gruppen Palette Dance Collective. Aurora 

underviser i ballett, improvisasjon, jazz- og samtidsdans.  

Hedda Svorstøl kommer fra 

Sandefjord. Bor i Oslo og jobber 

fulltid som profesjonell danser, 

koreograf og instruktør innen Hip 

hop og kommersielle stiler. Hun har 

jobbet med flere artister, TV og  

show. Underviser fast ved Create 

VGS i Lillehammer og ved Attic 

dansestudio i Drammen. Har 

tidligere bodd i Los Angles, 

København og Bergen for å danse. 

Hun har hip hop utdanning fra Circle Dance Academy i Oslo. Hun har en 

varierende stil, med base fra hip hop teknikk. Hun fokuserer mye på 

dynamikk, musikalitet og linjer.  

Camilla Spidsøe returned to the 

Norwegian National Ballet in 2013 

followed ten years performing as one of 

Norway's foremost contemporary 

dancers. She went straight into 

supporting roles in Johannessen's 

Scheherazade, Proietto's Cygne and 

Ekman's A Swan Lake – all of which 

were created for her – in addition to 

prominent parts in ballets such as 

Strømgren's Suite and Kylián's Gods and 

Dogs and Soldiers' Mass. In autumn 

2013 she was awarded the Tom Wilhelmsen Opera and Ballet Prize, and in 

autumn 2014 she dances the role of Mrs Alving in Moum Aune and 

Espejord's Ibsen's Ghosts. Between 2003 and 2013, Spidsøe was part of 

the Norwegian contemporary dance company Carte Blanche, where she 

took leading roles in all productions by Ina Christel Johannessen. 

Choreographers such as Eyal, Bjørnsgaard and Øyen have also created 

roles for her, and she has starred in works by Ohad Naharin – in 2006 she 

received the Critics' Award for her part in in the production of Carte 

Blanche à la Naharin. Together with Daniel Proietto, she won first prize at 

the 2007 Hanover International Competition for Choreographers for his 

work, My mood made her betray her secret, and in 2008 she received two 

first prizes for Øyen's ... and Carolyn, at both the Burgos Contest of 

Choreography in Spain and the Kedja Dansolution Competition in 

Copenhagen. Spidsøe began her studies at the Norwegian National 

Academy of Dance in Oslo before continuing at the Madrid International 

Centre of Dance. She was a trainee before joining the Norwegian National 

Ballet in 2000, dancing roles such as the Emerald Fairy in Ek's modern 

version of Sleeping Beauty, and Ida the ballerina in Die Fledermaus. 

Camilla teach in ballet, modern dance, repertoire, choreography and 

mental health at Khio, Bårdar Academy, and På tå og hev. As well as 

professional classes at Proda in Oslo and Stavanger.  

David Vu har vært profesjonelt aktiv i 

dansemiljøet i 8 år. I dansen har han 

spesialisert seg innenfor koreografi og 

konseptutvikling. David liker å 

eksperimentere med lyrikk, 

historiefortelling og se hele dybden bak 

musikken i sine koreografier. Samtidig 

bruker David frie improviserte teknikker 

når han koreograferer, noe som også 

lener han mot den improviserte freestyle 

verdenen. Selv om fokuset som oftest er å skape noe planlagt, kommer det 

ofte fra et naturlig og ekte sted. David Vu har vært med å koreografere for 

verdenskjente boyband gruppen BTS og Super M, danset for Alan Walker, 

Karpe Diem og Hkeem, ledet Quick Style Youth hele veien til finalen i 

Norske Talenter 2019, og regissert en rekke reklame videoer med dans 

som hovedfokus, bla. for brands som IKEA og Dplay.  

Kristian Vindenes er utdannet danser 

og pedagog fra Kunsthøgskolen skolen i 

Oslo. Har jobbet de siste årene inn og 

utland i produksjoner som Flashdance, 

das Musical (Tyskland), Survival av 

Belinda Braza (Sør-Korea) og flere TV 

produksjoner og scene oppsetninger i 

Norge. Kristian er 1 av 4 som driver det 

kunstneriske kollektivet WALK Dance 

Company. Han har undervist i over 10 

år.  

Kunal Bhart fra Quick Style Studio. 

Dansestilen hans kan defineres som 

moderne street-koreografi/quickstyle. 

Han jobber mye med koreografier som 

inneholder kroppskontroll, musikalitet & 

rytme, og groove. Kunal har undervist i 

ca. 8 år, og 5 år på Quick Style Studio. 

Han har danset/opptrådd på store 

scener både i Norge og internasjonalt. 

Her har han danset for Alan Walker, 

Karpe, Julie Bergan, Arif. Kunal har også 

tidligere jobbet som leder og koreograf for QS Youth som kom til finalen i 

Norske Talenter i 2019. Han har også selv deltatt i konkurranser som 

World of Dance Danmark, vunnet Measure Your Crew etc.  

Linn er utdannet musikalartist fra 

Bårdar og Norsk Skuespiller Institutt 

og har jobbet med å undervise barn og 

unge innen musikk, dans og drama 

siden 2015. Akkurat nå underviser hun 

på Den Norske ballettskole og 

Akademi i Oslo og driver sitt eget 

musikkteater kurs på Trikkehallen 

Kultur- og ungdomshus i Oslo. Hun har 

vært med i en rekke musikaler 

«Løvebrøl og Silkeslør (2020), hovedrollen i «Legally Blond the musikal» 

(2019), Pirat i Dyrepareken (2019) Live Business Production (2017) Solist 

«Wallmans til Broadway» (2016). Hun fikk prisen som award winner by 

Broadway World Norway 2020 for ”Best leading actress in musical or play” 

Legally Blonde. På summercampen skal hun ha musikal timer med sang.      


