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Edge Dance Studios i nya lokaler 
Edge Dance Studios nystartar i augusti och satsar stort. Efter att huserat på 
olika platser i Uppsala sedan 2010 blir det nu full danssatsning i egen helt 
nybyggd studio och ny hemsida. Nysatsningen invigs med öppet hus den 23 
augusti då bland annat Let’s dance-vinnaren Cecilia Ehrling är på plats. 
 

När Edge Dance Studios nu öppnar i helt egna lokaler inleder man med öppet hus 
för alla som är nyfikna på den nya danssatsningen i Uppsala. Varför inte prova att få 
några danstips från den flerfaldiga vinnaren av Let’s dance Cecilia Ehrling?  
 
Edge Dance Studios erbjuder sedan tidigare ett stort utbud av danskurser och 
satsar framgångsrikt även på tävlingsdans, framför allt disco, hiphop och 
contemporary. På invigningen den 23 augusti blir det bland annat prova-på-dans, 
tårtkalas och uppvisning av flera tävlingsdansare, bland annat Jonas och Angelina 
som kom trea i World Cup i Örebro 2015. 
 

- Vi vill ta vårt danserbjudande till en ny nivå i våra egna lokaler mitt i 
centrala Uppsala och få fler att upptäcka hur kul och lätt det kan vara att 
komma igång med dans oavsett vilken nivå du befinner dig på, berättar 
Freddie Nyholm, vd och delägare Edge Dance Studios. 

 
 
 



 

	  

 
Program invigning Edge Dance Studios den 23 augusti: 
11:50 Invigningstal 
12:00 Officiell invigning och klippning av band. Hedersgäst: Cecilia Ehrling 
12:15-12:45 Cecilia Ehrling prova-på-dans + Dansuppvisning tävlingsdansare 
12:45-13:00 Prova-på disco 
13:15 Barnkalas & prova-på barndans med Ellie Elefant 
13:30-14:00 Cecilia Ehrling prova-på-dans + Dansuppvisning tävlingsdansare 
14:00 Prova-på hiphop 
14:15-14:30 Dansuppvisning 
14:45 Prova-på dancehall 
15:00 Prova-på cheerdance 
15:15 Barnkalas & prova-på barndans med Ellie Elefant 
15:30-15:45 Dansuppvisning 
16:00 Slut för idag - nu kan höstterminen dra igång! 
 
 
För mer information kontakta gärna: 
Mårten Skånman, presskontakt för Edge Dance Studios, på mobil: 070-860 90 
71, marten@editk.se eller Freddie Nyholm, delägare och vd Edge Dance 
Studios, på mobil 070-000 05 33, fredric@edgedance.se  
  
Edge Dance Studios grundades 2010 av Åsa Ingelög och Fredric Nyholm, båda har en 
bakgrund som dansinstruktörer och inom tävlingsdans. Edge Dance Studios erbjuder 
danskurser för privatpersoner, företag och föreningar samt en tävlingsverksamhet. Edge 
Dance Studios har arrangerat ett flertal stora danstävlingar och deras dansare har 
representerat Sverige i internationella danstävlingar. Edge Dance Studios erbjuder ett brett 
utbud av dans med glädje och gemenskap i fokus, alla dansintresserade från två år och 
uppåt är välkomna. 
Mer info hittar du på www.edgedance.se 


