GOD MOVES

INFO-BREV APRIL 2019

I DATUM & TIDER I FÖRENINGSINFO I KURSINFO I GRUPPER VT19 I ÖVRIGT

I LEDIGA DAGAR VT 19
- Påsklov v. 16
- Annandag påsk 22 april
- Valborgsmässoafton 30 april
- 1 maj
- Sommarledigt startar v. 20, men vi erbjuder workshops för Maxis och Tech Teens denna
vecka, för mer info se längre ner under ”Kursinfo”!
Kommande fastställda uppvisningar:
- 6 april kl. 19.00 i Equmeniakyrkan Tåstorp
Grupper: InMotion, Dudes, Maxis torsdag
- God Moves vårshow, STEP BY STEP på Kulturen äger rum den 11-12 maj med rep
under fredagen 10 maj. För mer info se ”Kläder och tider 2019” på hemsidan. OBS!
Sista anmälningsdag är fredagen den 19 april!
- 24 augusti. Vesene logmöteshelg.
Grupper: TM2. Mer info kommer längre fram.

I FÖRENINGSINFO
- God Moves styrelse
Ordförande – Jenny Martinsson
Vice ordförande – Niklas Dalén
Kassör – Elizabeth Erlandsson
Sekreterare – Johanna Högmark
Ledamot – Annie Kamfors
Ledamot – Jonathan Erkenborn
Ledamot – Nelly Erlandsson
Vill du vara med i styrelsen? Har du en bra idé? Alla som vill är varmt välkomna att medverka i styrelsen.

- STORT TACK till alla som var med och sålde New Body!! Vi fick sålt 836 paket och har
därmed fått in 30 932 kronor till föreningen! Som vi sagt så kommer dessa pengar gå till nytt
ljud i båda danssalarna.
-STORT TACK till Annika Brunnegård som fixat med vårt skyltfönster det senaste och gör
det superfint!!
- SWISH De flesta köpen/betalningarna i föreningen går genom swish: 123 511 26 28
Skriv alltid namn och ärende i betalningsmedelandet! (OBS Terminsavgiften betalas via faktura)
- Vi skickar alla FAKTUROR TILL MAILEN. Får inte du din faktura? Skicka iväg ett mail till
oss!

- INFO-BREVET läggs numera endast upp på hemsidan, där det är tillgängligt för alla och
lätt att ladda ned om man önskar.

I KURS - INFO
- V.20 erbjuder vi workshops:
”Jumps & Turns” (Maxis / TT och uppåt) med fördjupning i teknik när det kommer till hopp
och piruetter.

”Partnering & Floor” (TT och uppåt) med fokus på golvteknik och lyft mm.
Dessa workshops kommer att hållas om vi får in tillräckligt många anmälningar, så skriv upp er
på intresselistorna som hänger på dansskolan om ni vill gå!

- Önskemål

om kurser/tilläggskurser: Saknar du någon kurs? Vill du inrikta dig på något särskilt,
som t.ex. piruetter, improvisation, 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 VÅRTERMINEN 2019
Busis 4- 5 år Evelina Halén
Minis 6-7 år Sandra Rydsmo
Kids 8-9 år Lilli Elfstrand
BalettKids 7-10 år Sandra Rydsmo
Maxis 10-11 år Lilli Elfstrand
Dudes 11-15 år Lilli Elfstrand
Lovsångsdans 12+ (intresseanmälan)
TechTeens 12-17 år Lilli Elfstrand/Sandra Rydsmo
UngVuxen 18+ Lilli Elfstrand
Rocks 35+ Sandra Rydsmo
Grannies 55+ Sandra Rydsmo
Dansfys 15+ Nelly Erlandsson/Manda Erlandsson
Dag och tid hittas på vår hemsida www.godmoves.se

I ÖVRIGT
-Biljetter för ”Step By Step” köps i Ica Matmagasinets förbutik från och med den 12 April!
- Dvd:er från föreställningen kommer i år att säljas på dansskolan. Blankett för beställning
kommer finnas vid anslagstavlan. Fyll i och lämna i brevlådan utanför kontoret innan
sommaren.
Allt gott! Lilli & Sandra

#godmovesdansskola

Kungsgatan 46, Vårgårda
0730-61 71 83, godmoves@bilda.nu

Mer information och schema hittas på vår
vår hemsida: www.godmoves.se

