
Impulse Dance arrangör av Internationella zoukkongressen 2010 

Vi har dans för alla, grupper, pardans och solodanser. 

Vi erbjuder dans och arrangemang efter era önskemål, ex. 
dansklasser, uppvisningar eller gruppaktivitet. Förgyll festen, 
frigör energi under en krävande konferens och skapa 
motivation och glädje till er kick-off.  
Vi har dans för alla förutsättningar! 

 

 

 

 

Impulse Dance arrangör av Internationella zoukkongressen 2010 

Impulse är en internationell dansskola med 
ett stort utbud av danskurser och danslärare.  
Vi har mångårig erfarenhet av att anordna 
och medverka vid olika event. Vi är det 
perfekta valet för er kick-off, fest eller 
företagsevent. 

Telefon:+46 708 218602 
E-post : info@impulsedance.se 
Internet: : www.impulsedance.se 

Pålsgatan 1 

Helsingborg 

 

 Företagsevents, kick-offs, fest & danskurser 



Adrenalin och noradrenalin kickar igång kroppen och gör 
att vi blir mer alerta, dans höjer också 
koncentrationsförmågan och gör oss mer optimistiska. 
Belöningshormonerna dopamin och serotonin ökar i 
kroppen, även endorfiner frigörs och ger fysiskt välbehag 
och lyckokänslor. Slutligen frigörs oxytocin, ett lugnande 
må-bra-hormon som verkar avslappnande och minskar 
stress och ångest. Det är ur ett hormonellt perspektiv lätt 
att se varför dans ökar det psykiska välmåendet. Genom 
att dansa skapas gemenskap och nya band knyts, man 
tränar också på att samarbeta och får därför en ökad 
gruppkänsla.  
 
 
 
 
 
Impulse Internationella danskongress 2010 

Att använda dans under konferens, kick-off eller som 
friskvård i ert företag är ett perfekt sätt att främja hälsa, 
frigöra energi , samt att minska stressnivån. 

”Att dansa är glädje. Genom dansen frigörs 
endorfiner och du fylls med ny energi” 

Impulse dance studio etablerades 2000 och har arrangerat 
och medverkat i otaliga privata och offentliga 
arrangemang. Ägare till dansskolan är Orlando Ahumada. 

 
Orlando är född och uppvuxen i Chile och kom till Sverige på 80-
talet. Hans ledord är energi, passion, puls och glädje, och han började 
arbeta som danslärare 1997. Den personliga danskarriären har varit 
mycket framgångsrik, och Orlando har blivit såväl svensk som nordisk 
mästare i salsa, och har även tagit en bronsmedalj i VM i samma 
gren. Han har också varit huvudperson i dansdokumentären ”Two 
steps to heaven”.  
Orlando har lång erfarenhet av att undervisa barn och vuxna i alla 
åldrar. Han jobbar med dansundervisning runt om i Sverige och även 
internationellt.  
 

Impulse Dansshow Helsingborgsfestivalen 2012 

 

 

 

 

 

 Professionella danslärare 
 Dans efter era önskemål för större eller mindre 

events, kick-offs, konferenser, möhippor, 
svensexor eller fest 

 Danskurs för friskvård 
 Uppvisning/show till event, fest och högtider 
 Pardanser såsom 
 Salsa, Bachata, Kizomba, Tango etc. 
 Solodanser såsom:  
 Zumba, Magdans, Hip- Hop, Streetjazz Dancehall, 
 Reggaeton etc. 

 


