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IDATUM/TIDER IFÖRENINGS-INFO IALINGSÅS INYHETER IÖVRIGT 

_________________________________________________________________________________ 

IDATUM OCH TIDER    
- Termin HT21 v.36-50 
- LOV HT21 v.44, v.51-v.1  
- Semesterstängt på GM: v.26 t.o.m. v.31 

Kommande uppvisningar:  
- Dansföreställning 2021 (alla grupper) helgen 16-17 okt med rep.dag den 15 okt.  
Vi följer utvecklingen av pandemin och även om vi hoppas på en uppvisning med publik så jobbar vi parallellt 

med lösningar liknande förra året. Sista anmälningsdatum: 17 september 

 

IFÖRENINGS-INFO 
- God Moves Styrelse  
Ordförande I Jenny Martinsson  
Vice Ordförande I Niklas Dalén  
Kassör I Johan Holm  
Sekreterare I Erika Svennberg 
Vice Sekreterare I Tobias Kullingsjö  
Ledamot I Nelly Erlandsson  
Ledamot I Emma Lundmark  
Valberedning I Johanna Alsén  
Valberedning I Sofia Rydetorp   

 
-Schemabyte HT21 
Det nya schemat och gruppindelningarna kommer precis som förra året att skifta efter vår uppvisning i oktober.  

Alla kommer alltså att gå kvar i sina grupper och dansa de danserna som man repeterat under läsåret 2020/21 

tills föreställningen är genomförd v.41. Därefter tar det nya schemat/grupperna vid v.42. Grupperna skickas på 

mail och schemat hittas på hemsidan i aug/sep. Vi ber er då att kolla eventuella förändringar tidigt och 

återkomma så snabbt ni kan med individuella önskemål. 

 
-Terminsavgifter Hösten 2021 till följd av Covid–19 kommer vi inte heller att höja avgiften inför höstterminen. 

Avgiften kommer vara den summan som stämmer överens med kursen man går fram t o m v.41, oavsett om 

man går upp en kurs efter det eller inte. En eventuell avgiftshöjning sker inför våren 2022.  

 
- God Moves ÅRSMÖTE: 15 september kl: 20.00   -ALLA medlemmar (elever eller föräldrar) är varmt välkomna! 

 
- Fakturor för höstterminen skickas ut i augusti! Får du inte din faktura? Maila oss, från den mailadress du vill ta 

emot information/faktura, så fixar vi det! Skriv även med vilka dansare det gäller! Fakturan skickas alltid via mail 

om inget annat är överenskommet med administratör. 

  

- Den NYA dörr-koden i Vårgårda: 7089    

 

- Inför hösten får vi nu en ny dansledare till barngrupperna då Anna kommer påbörja studier i Markaryd. 

Mer info kommer i kallelsen i augusti.  

 



 

 

IALINGSÅS 

Till hösten blir det återigen Pingstkyrkans danslokal. Info om uppvisningen och gruppbytet finner ni 

 här ovan. Vi ses v.36! 

 

INYHETER 

Repertoar 17+ - intresseanmälan (Vårgårda med eventuell start v.42- Avancerad) 

Ett nytt koncept för er som dansat länge och vill ha en kurs fylld med skaparglädje och inspiration. I 

denna kurs kommer vi djupdyka i dansens konstnärliga uttryck. Få verktyg för skapande och lära 

känna vårt eget instrument. Skapa material, -både själv och tillsammans, jobba med “färdiga” danser 

och öka på vår koreografi-bank. Kursen är en tillvalskurs för de som är 17år+ och redan dansar i en av 

våra övriga kurser. Avgiften ligger på 1.000kr/ termin (kostnaden för dubbelpass). Du som anmäler dig 

bör vara van vid dansteknik och vill fördjupa dig inom danskonsten.  

Tänkt dag/tid: tisdag kl: 19.30-21.00 

Maila eller skicka ett sms med en intresseanmälan! 

 

Intresseanmälan Balettkids (Vårgårda med eventuell start v.42) 

Vi har nu också fått i en del intresseanmälningar till BalettKids och vi vill gärna se om det finns fler som 

är intresserade! Kursen är utformad som en klassisk balett-kurs med fokus på dansteknik men även 

inslag av improvisation och att låta fantasin ta form genom rörelse. 

Ålder: 8-12 år 

Tänkt dag/tid: Onsdag kl: 17.15-18.15 

Lämna din intresseanmälan till godmoves@bilda.nu 

 

Intresseanmälan Kids (Alingsås med eventuell start VT22) 

Du som är 8-9 år och bor i Alingsås är varmt välkommen att anmäla dig till gruppen Kids! I den här 

kursen lär vi känna vår kropp och varandra genom lek och dans. Vi skolar koncentrations- och 

koordinationsförmåga, minne och kreativitet.  

Tänkt dag/tid: onsdag kl: 17.45-18.45 

Lämna din intresseanmälan till godmoves@bilda.nu 

 

Intresseanmälan TT (Alingsås med eventuell start VT22) 

TechTeens fördjupar dig mer i jazz- och modern dansteknik. Uppvärmningen består av teknikövningar, 

styrka och stretch. I slutet av klassen tar vi oss an en koreografi. För dig som är 12 år och uppåt.  

Tänkt dag/tid: onsdag kl: 19.00-20.30 

Lämna din intresseanmälan till godmoves@bilda.nu 

 

 

 

Obs, kurserna startar på förutsättningarna att vi får in tillräckligt många intresserade! 
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IINFO- ÖVRIGT 
- SWISH: 123 511 26 28  

 
- Kursanmälan gäller tills vidare och vi flyttar automatisk upp alla när det är dags att byta åldersgrupp.  

 
-Avanmälan ska göras i god tid, alltid innan fakturan för terminen skickats ut- Inför vårterminen en månad i 

förväg och inför höstterminen helst redan i juni. Det kan ibland vara svårt att förutsäga redan då, men vi ser 

gärna att ni meddelar oss så fort ni kan, då elevantalet har en avgörande del i planering av grupper, schema, 

timanställda ledare osv. Vid avanmälan som kommer in efter att fakturan för terminen skickats ut, tar vi ut en 

avgift på 100 kr och gör man en avanmälan senare än andra veckan in i en termin, är man skyldig att betala hela 

terminsavgiften. Avanmälan görs på mail eller sms.  

 
- Ni har säkert sett BILDA LOGGAN som syns på bl.a. våra reklamblad och affischer. 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 fasta dansledare har 

sin anställning där. 

 

 

 
Till sist vill vi önska Anna Bråse Stort Lycka Till och tusen TACK! Vi kommer sakna dig! 

 
 

Ha nu en fin sommar! 
Ta hand om er! 
 

Med vänliga hälsingar,  
Bonette, Stina & Sandra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________
Besöksadress: Kungsgatan 46, Vårgårda | Adress: Centrumgatan 3, 44730 Vårgårda | godmoves@bilda.se 

SMS Bonette: 0720 – 157723 | Stina: 0730- 617183 | Sandra: 0790- 654792  


