GOD MOVES

INFO-BREV SEPTEMBER 2018

I DATUM/TIDER I FÖRENINGS-INFO I KURS-INFO I GRUPPER HT18 I LEDARE HT 18 I ÖVRIGT

Välkomna tillbaka! Hoppas ni haft en fin uppstart på God Moves hösttermin 2018 redan!
I DATUM OCH TIDER
- Termin HT18 v.36- t.o.m v.50
- Kompisvecka v.43
- Lov HT18 v. 44

Kommande fastställda uppvisningar:
- 6 Oktober kl 18:00 och 21:00: Equmeniakyrkan i Eggvena
Grupp: InMotion
- 14 Oktober kl 10: Equmeniakyrkan, Asklanda-Ornunga
Grupper: TT1 och KidsTi
- God Moves Julshow 2018 beräknas till datumen: 15-16 december med rep under fredag 14 dec.
Preliminära tider för eleverna att vara på plats: Lördag (genrep+1 show): 9:50-18:00
/ Söndag (1 show): 12:30-16:00.

Kompisvecka
-Vecka 43 är det kompisvecka, vilket innebär att man, oavsett om man går i en full grupp eller inte,
uppmuntras att ta med sig en kompis till dansen. Detta för att ge en inblick i vad vi gör, om man har
funderingar på att börja dansa till exempel nästa termin.

I FÖRENINGS-INFO
- God Moves Styrelse
Ordförande - Jenny Martinsson
Vice Ordförande - Jonathan Erkenborn
Kassör - Elizabeth Erlandsson
Sekreterare - Camilla Hallenbert
Ledamot - Nelly Erlandsson
Ledamot - Annie Kamfors
Ledamot - Johanna Högemark
Valberedning - Sofia Lindroos
Valberedning - Charlotte Claesson
Vill du vara med i styrelsen? Har du en bra ide? Alla som vill är varmt välkomna att medverka i
styrelsen

- GODMOVES ÅRSMÖTE
Fredag 14 september kl: 17.00 i God Moves lokaler. Vi bjuder på fika.
Alla är Varmt välkomna!
- SWISH De flesta köpen/betalningarna i föreningen går genom swish: 123 511 26 28
Skriv alltid namn och ärende i betalningsmeddelandet! (OBS terminsavgiften betalas via faktura)

- Fortsättningsvis skickar vi alla FAKTUROR och INFORMATION TILL MAILEN. Får inte du din
faktura eller något av våra info-brev? skicka iväg ett mail till oss! Skicka från den mailadress du vill ta
emot information till. Skriv även med vilka dansare och grupper det gäller!
- Anmälningsfrist till årets julshow på Kulturen är 16 november. Skriv namn, grupp och vilken/vilka
uppvisningar det gäller i ett mail (godmoves@bilda.nu) eller sms (0730-617183).
- Preliminär info, God Moves Dansföreställning våren 2019: 11,12 maj på Kulturen, med rep den 10
maj.
-Städning: En av våra elever, Elsa Kamfors kommer ställa upp smed hjälp en hel del under terminen.
Det är vi jätteglada för! Dock behöver vi utöver det fortsätta hjälpas åt med städningen av salarna i de
äldre grupperna. För att få städningen att flyta och underlätta för alla som ställer upp med detta, ber vi
er att alltid diska efter er om ni använt muggar, bestick, tallrikar mm. från dansskolan.
Det är inte någon annans ansvar.
- Ni har säkert sett BILDA LOGGAN som finns med i bland annat våra info-brev och även på våra
affischer. Här kommer en liten förtydligande förklaring om vad Bilda är!
Studieförbundet Bilda är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som vill uppmuntra
människors sökande efter kunskap och utveckling. Detta görs genom studiecirklar, kurser och annan verksamhet
tillsammans med deltagare samt på uppdrag av samhället eller organisationer.Bilda hjälper God Moves bl.a.
administrativt och föreningens dansledare har sin anställning där.

- Den 25 maj trädde den nya data-skyddslagen GDPR i kraft. För er information vill vi meddela att vi i
enighet med den nya lagen kontinuerligt rensar i våra handlingar och raderar alla uppgifter på dem
som inte längre är aktiva i föreningen.
-Koden för att komma in på dansskolan under öppettiderna är 4563 och den håller inom föreningen.

I KURS - INFO
- Intresset för Balett för 7-10 åringar ligger precis på gränsen för att bli en grupp. Just inför
denna terminen sker dessutom en hel del nödvändiga ändringar av personal och schema. Vi måste
därför fortsätta att avvakta. Vi ser kontinuerligt över möjligheterna och hoppas på att få komma igång
med den snart. Prioriteten höjs mer och mer för varje person som anmäler, så tveka ändå inte om du
är intresserad!

- UngVuxen växer, men har fortfarande rätt gott om platser. Vår enda kurs för åldersgruppen
18-35 år. Är du i rätt ålder och är sugen på att börja dansa? Kursen är för alla, nya som gamla
dansare. Genren för kursen är modern/jazz och hålls på onsdagar kl: 19.30-21.00 under ledning av
Lilli Elfstrand.
HT18 kommer huvudsakligen inrikta sig på jazzdans.
- Önskemål om kurser/tilläggskurser: Saknar du någon kurs? Vill du inrikta dig på
något särskilt, som t ex piruetter, improvisation, floor, lovsångsdans etc..? Låt oss veta! Ju mer vi vet,
desto mer kan vi jobba för att schemat ska bli så anpassat som möjligt till er elever i framtiden.

I Grupper/ledare höstterminen 2018
(och även de kurser som är öppna för intresseanmälan)

Grupp LEDARE

Busis 4-5 år Evelina Halén
Minis 6-7 år Sandra Rydsmo
Kids 8-9 år Lilli Elfstrand
Dudes- Killar 9-14 år Lilli Elfstrand
BalettKids+ 7-10 år (intresseanmälan)
Maxis 10-11 år Lilli Elfstrand
LovsångsDans 12+ (intresseanmälan)
TechTeens 12-17 år Lilli Elfstrand /Sandra Rydsmo
UngVuxen 18+ Lilli Elfstrand
Rocks 35+ Sandra Rydsmo
Grannies 65+ Sandra Rydsmo
Dansfys 15+ (PAUS)
Dag & Tid hittas på vår
hemsida www.godmoves.se

I LEDARE HT 18
-Lilli Elfstrand Dansledare och administratör. Kommer under
läsåret 2018/19 att ta över huvudansvaret för God Moves.
Lilli är utbildad professionell dansare vid
Iwanson International School of Contemporary Dance i München.
Utbildningens huvudfokus ligger på modern dans inkl. partnering och floor, även lyrisk/modern/showjazz och balett. Övrig utbildning och kompetens: improvisation, fysisk teater och streetdance. Frilansar
av och till med olika projekt, bland annat i danskompaniet Celidance.
-Sandra Rydsmo Dansledare och vikarie på 80 procent. I vikariatet kommer
Sandra att hålla i danspass och även hjälpa till med planering och administration.
Sandra är en av GodMoves första danselever och slutade hos oss för att vidareutbilda
sig inom dansen och sedan till musikalartist vid Performing Arts School i Göteborg.
Under tiden som student har hon medverkat i flertalet uppsattningar så som Göteborgsoperans
”En amputerad själ” 2012 och senast som dansare i ”I love musicals” som spelades på Ullevi 2017.
Har utbildning/kompetens i stilarna lyrisk-modern- och showjazz, Balett, lyrisk modern
dans, stepp och street. Vi är så glada att få hälsa Sandra Varmt Välkommen tillbaka!
-Evelina Halén Dansledare för våra yngsta elever i Busis och en av våra minis-grupper.
Är själv danselev i den avancerade tonårsgruppen Alive med fokus på modern jazz.
Medverkat i ett flertal dansföreställningar och har tillsammans med Alive varit en del av
Gullbrannafestivalens dansscen under sommaren 2016 och 2018.

I ÖVRIGT
- BILDER från dansföreställningen TILLSAMMANS finns i album nere i dansskolan.
Beställningsblanketter och priser finns i en folder på hyllan. Under läsåret finns det tre datum som vi
beställer, så se till att lägga din beställning i god tid innan sista datumet. Dessa datum hittas på
anslagstavlorna nere i skolan.
- DVD från dansföreställningen ”Tillsammans”. Glömde du beställa en DVD från uppvisningen? Hör av
dig till Kjell Gustafsson på mail kjells.sound@swipnet.se

Allt gott, Lilli & Sandra

Kungsgatan 46, Vårgårda Mer information och schema hittas på
0730-617183, godmoves@bilda.nu vår hemsida www.godmoves.se

