
	   	   	   	  

	  

 
Pressmeddelande 13 oktober 2015 
 

 

Landets bästa hiphopdansare till 
Edge Dance Cup i Fyrishov 
Dansstudion Edge i Uppsala satsar stort på tävlingsdans och arrangerar 
för femte gången Edge Dance Cup. En danstävling i hiphop med 
deltagare från hela landet. 
 

Över 500 (532) av landets bästa hiphopdansare kommer till Fyrishov för 
rikstävlingen Edge Dance Cup den 17 oktober i Fyrishov. Deltagarna kommer 
från 33 olika dansskolor från Helsingborg i söder till Östersund i norr.  
 

– Äntligen är det dags igen för vår egen rikstäckande danstävling och 
en chans att visa uppsalaborna hiphopdans i toppklass, säger Freddie 
Nyholm, vd och grundare av Edge Dance Studios och fortsätter, jag 
ser speciellt fram emot battleklassen, det får ni inte missa. 

	  
	  

Edge Dance Studios erbjuder många olika danskurser i egna lokaler i 
centrala Uppsala men satsar också stort på tävlingsdans. Representanter för 
Edge tävlar regelbundet internationellt, den 10 oktober i år kom till 
exempel Jonas Holmqvist på 20:e plats i Disco-VM. På Edge Dance Cup 
arbetar ett 50-tal volontärer under två dagar med hela arrangemanget. 
 



	   	   	   	  

	  

 

 
Hashtagga din dansupplevelse: #edgedancese #edgedancecup 
Följ, gilla och dela dans med Edge:  
@edgedancese på Instagram och på facebook.com/edgedancestudios 
 
För mer information och bilder kontakta gärna: 
Mårten Skånman, presskontakt för Edge Dance Studios,  
på mobil: 070-860 90 71, marten@editk.se eller Fredric Nyholm, 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 gedigen bakgrund som dansinstruktörer och inom tävlingsdans. 
Centralt i Uppsala i en egen dansstudio erbjuder Edge Dance Studios 
dansaktiviteter för privatpersoner, företag och föreningar samt har en 
tävlingsverksamhet som innebär att de arrangerar ett flertal tävlingar, bland 
annat SM i Hiphop 2016. Dansare från studion har representerat Sverige i 
flera internationella danstävlingar. Edge Dance Studios är medlemmar i 
Sveriges Dansorganisation. Mer info hittar du på www.edgedance.se 

 

Starttid: kl.10:00 den 17 oktober 
 

Tävlingsklasser: 
• Battle Juniorer & Vuxna. 

 
 

• Hiphop Par: Barn, Juniorer, Ungdomar & Vuxna. I klasserna Brons, 
Silver, Guld och Star. 

 

• Hiphop Grupp (6-7 personer per lag): Barn, Juniorer och Vuxna. 
Klasserna B-klass och A-klass. 

 

• Hiphop Singel: Barn, Juniorer, Ungdomar & Vuxna. I klasserna Brons, 
Silver, Guld, Star & Superstar (från Juniorer i Star så delas det även 
upp i pojkar och flickor). 


