GOD MOVES
Dansskola söker

DIG

……. som vill stödja vår verksamhet

God Moves är en ideell förening med över 250 dansare i åldrarna 4 år till 60+, men främst barn &
ungdomar. För att verksamheten ska fortleva och vara tillgänglig för alla behövs ett stort ekonomiskt
tillskott. Vi söker därför företag som tycker att det är en angelägen sak att ge våra barn & ungdomar, som
tycker om att dansa, en möjlighet att fortsätta med denna fritidsaktivitet.

Lämna en frivillig gåva!
Alla bidrag, stora som små mottages tacksamt!
Bankgiro 653-8813
Bli stödmedlem!
Maila ditt namn, mobilnummer och adress till godmoves@bilda.nu och betala in medlemsavgiften, 50 kr per
år, på bankgiro 653-8813
Alla bidrag, stora som små mottages tacksamt.

För mer information
besök gärna vår hemsida
www.godmoves.se
eller ring 0322-79586!

God Moves började med tre dansgrupper i källaren i Siene Missionskyrka som en del i
Horla SMUs ungdomsarbete på hösten 2005. Bara ett år senare hade intresset vuxit
enormt, långt över församlingens gränser och i Rike, då konstnärlig ledare för
dansskolan, föddes en vision: Att starta en dansskola med en kristen profil. En plats för
alla som älskar att dansa.
Denna vision låg till grund för ett koncept som Rike i början av 2007 arbetade fram och
som sedan blev verklighet med Studieförbundet Bilda som huvudman.
Den 11/9- 2007 öppnade dansskolan ”God Moves” i före detta Bäne Missionshus. Den
hösten var Rike den enda ledaren och hade 10 kurser med ca 120 elever, bara det
mycket mer än någon hade räknat med...
I februari 2010 bildades föreningen God Moves som sedan tog över huvudmannaskapet
av Studieförbundet Bilda. I juni 2011 lämnade dansskolan "sitt" missionshus för större
lokaler i Vårgårda.
Idag finns dansskolan på Kungsgatan i Vårgårda och bedrivs som en förening som
fortfarande har ett nära samarbete med Studieförbundet Bilda. Utöver Bilda sponsras
dansskolan av ett antal kyrkor och företag som gemensamt är angelägna om att denna
verksamhet ska förbli tillgänglig för alla. Kurserna leds för tillfället av 4 dansledare och
det konstnärliga ledareksapet leds av Bonette Bryngelsten.
Rike: ”Även om jag trodde på min vision så är utvecklingen även för mig
häpnadsväckande. Jag önskar att den sköna stämningen och känslan många förknippar
med God Moves idag håller i sig oavsett vart framtiden leder oss.”

