
  

 

U-Turn Dance Studio er en forening beliggende i Roskilde.  

 

Vores mål er, at danserne altid er en del af et stort 

fællesskab med masser af muligheder. Derfor er U-Turn 

Dance Studio for alle – på tværs af kulturer, sociale og 

fysiske forskelle, gennem undervisning og andre aktiviteter. 

Vores fokus er på danseglæde og fællesskab 

 

Efter det netop overståede Danmarksmesterskab i Hip Hop, 

som blev afholdt i Roskilde den 26.juni 2021 lykkedes det 

os at kvalificere 3 hold til VM i Frankrig i november 2021.  

 

Det er vi utroligt stolte over! Både vores U-Turn Dance 

Crew (plus 17 år) samt Utopia og Upbeat i seniorrækken 

plus 35 år. 

Vi vil så gerne afsted!  

 

Holdene er godt i gang med træningen og i 

år har vi også nogle nye ansigter. Så for at 

give de nuværende og nye dansere de 

bedste rammer som muligt, søger vi 

sponsorer, der kan hjælpe os med at indfri 

målet om at komme til VM i Frankrig.   

 

U-Turn Dance Studio har også selv afsat 

et beløb til turen, men efter et udfordrende 

år, må vi sande at vi ikke selv kan skrabe 

alle midlerne sammen selv. Derfor håber vi 

på jeres hjælp. 

 

 

 



 

 

Musta Elbahi 

Chair of HHU

WebTelefon & Web

+45 23385025 

info@u-turndancestudio.dk  

www.u-turndancestudio.dk 

Adresse

Præstemarksvænge 10F 

4000 Roskilde 

Danmark

Vi håber meget på jeres støtte og er altid klar til at tage en samtale med jer om sponsoratets udformning. 

Dog er det vigtigste for os at pengene går til vores rejsefond, så vi kan sende alle afsted.  

 

Vi kan tilbyde følgende:  

 

 at dit firmanavn og logo bliver eksponeret på U-Turn Dance Studio’s Facebook  

 at dit firmanavn og logo bliver eksponeret på U-Turn Dance Studio’s hjemmeside 

 Virksomhedslogo i vores nyhedsbreve 

 der er også mulighed for Firmalogo på holdtrøjer, mm. 

 

 

 

 

SKAL DU MED PÅ HOLDET! 

U-Turn Dance Studio søger flere samarbejdspartnere! Og har et stort ønske om et tæt samarbejde 

med forskellige dele af erhvervslivet til fælles fordel og udbytte. 
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