GOD MOVES

INFO-BREV JANUARI 2019

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

Välkomna tillbaka! Hoppas ni har haft en god julledighet och är taggade för en ny
danstermin!

I DATUM OCH TIDER
- Termin VT19 v.4- t.o.m. v. 19
- Februarilov v.7
- Påsklov v. 16
Kommande fastställda uppvisningar:
- 2 mars Herrljunga manskör 110-års jubileum, Kulturen i Vårgårda
Mer info kommer inom kort!
- 3 mars kl. 10.00: Nårunga kyrka
Grupper: Minis Ti och To, Maxis Ons.
- 17 mars kl. 10.00: Bergstena missionskyrka
Grupp: Kids Ti och To, TM1
- God Moves vårshow på Kulturen äger rum den 11-12 maj med rep under fredagen 10
maj. Preliminära tider att infinna sig under helgen: Lördag: 9:50-ca 18:00 (Genrep+ 1 show).
Söndag: 13:00-ca 19:00 (2 shower). Anmälan senast fredagen den 29 mars, skriv vilka
dagar/shower och ev. önskan om partner. 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.
- SWISH De flesta köpen/betalningarna i föreningen går genom swish: 123 511 26 86
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.

- Under januari och februari månad kommer vi att sälja New Body på skolan. De grupper det
berör är alla TechTeens grupper, InMo, Alive, UngVuxen och Rocks. Annie Kamfors i
styrelsen är ansvarig och kommer informera grupperna under klass hur man går till väga.
- YAAY!  Vi har gjort en uppfräschning av våra salar! Eftersom att väggarna i
danssalarna verkligen inte har sett bra ut beslutade styrelsen att renovera detta och det sitter
därför numera träpanel på de väggar som var mest illa däran.

I KURS - INFO
- Onsdag den 23 januari kl. 17.15 - 18.15 kommer vi att ha en workshop i Balett

för 7-10

åringar med Sandra Rydsmo. Det finns fortfarande platser kvar. Vid intresse, maila
godmoves@bilda.nu. Gruppen fortlöper sedan samma tid och dag om intresset håller i sig.
- Då det har varit väldigt många på kö till Minis kommer vi nu att starta upp en till grupp på
onsdagar kl. 16.00-17.00.
- Vi kommer att dra igång Dansfys för 15+ igen från och med v.8! Detta är ett drop-in pass.
Passen kommer ligga på torsdagar kl: 19-20 och kostar 40 kr. Alla från 15 år och uppåt är
välkomna att komma och träna/dansa. Ledare är Nelly och Manda Erlandsson. Välkomna
efter februarilovet!
- 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 VÅRTERMINEN 2019
(och även de kurser som är öppna för intresseanmälan)
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
- Årets julshow har filmats för dokumentation. Är du intresserad av att köpa en DVD?
Kontakta Kjell Gustafsson på kjells.sound@swipnet.se
- Vill du hjälpa till att göra fint i skyltfönstret? Hör av dig med dina idéer till Nelly Erlandsson
i styrelsen/gruppen UngVuxen.

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

