GODMOVES
I Stöd God Moves Dansskola – bli sponsor!
God Moves Dansskola är en ideell förening, som tillsammans med Studieförbundet Bilda
SydVäst idag erbjuder dansklasser i centrala Vårgårda för över 260 elever. Vi har 22 klasser i
veckan för elever i åldrarna 4 – 70+ med tyngdpunkten på barn och ungdomar upp till 18 år.
Dans förknippas med rörelse, musik, glädje och gemenskap. För God Moves är budskapet
viktigt, något som vi tagit fasta på vid vår årliga dansuppvisning på Kulturen i Vårgårda.
Kärleken från Gud och mellan människor, människans unika varelse, men även
samhällsproblem tas upp.
God Moves vill vara en dansskola där alla ska kunna få vara med oavsett ekonomisk bakgrund.
Flera i familjen ska kunna vara med och därför har vi tagit fram olika familjerabatter. Det finns
även möjlighet att få reducerat medlemspris om ekonomin är ansträngd. Men God Moves
kämpar, liksom många andra föreningar idag, med att hålla en ekonomi i balans. Trots ideella
arbetsinsatser och stram resurshållning är det i dagsläget svårt att få inkomsterna att räcka till.
Som en följd av utökat elevantal är vi nu i behov av ekonomiskt stöd.
För att skolan ska kunna fortsätta erbjuda alla som vill denna dansgemenskap behöver vi hjälp
utifrån. Denna hjälp gör att skolan lever vidare och barn och ungdomar i Vårgårdas område får
möjlighet till dans, rörelse, glädje och gemenskap. Genom våra samarbetspartners stöd får vi
inte bara in pengar utan det kan även handla om varor och tjänster som dansskolan i sin tur kan
omsätta i samband med försäljning vid våra evenemang.
Det skulle betyda mycket för oss om Du/Ni vill finnas med som sponsor för vår förening. Nedan
finns några olika förslag till ett samarbete. Vi vill dock understryka att vi också är öppna för Era
eventuella idéer på vad som kan vara ett bra utbyte.

I Ett samarbete kan exempelvis innebära:
> 10 000 SEK– Exponering i danslokalens skyltfönster på Kungsgatan 46 i Vårgårda, på
hemsidan www.godmoves.se samt reklamplats och 6 st fribiljetter i samband med vår
årsuppvisning i Maj. Vi erbjuder även dansuppvisningar på t. ex företagsevenemang och
liknande, eller håller dansworkshop för Er och Era anställda.
3 000-10 000 SEK – Exponering i danslokalens skyltfönster på Kungsgatan 46 i Vårgårda, på
hemsidan www.godmoves.se samt reklamplats och 4 st fribiljetter i samband med
årsuppvisningen
1 500-2 900 SEK– Exponering i danslokalens skyltfönster på Kungsgatan 46 i Vårgårda och på
hemsidan www.godmoves.se
Ett samarbete kan även vara att bidra med andra typer av resurser som Ni tror kan vara till
hjälp för vår förening. Detta mot någon form av utbyte från vår sida som vi då kan diskutera
fram.
Vi kontaktar Er i början av mars för att höra om intresse finns och hur Era tankar går kring detta.
Alla bidrag, stora som små tas tacksamt emot.
Med Vänliga Hälsningar,
Styrelse och Ledare på God Moves Dansskola

I Adress: Kungsgatan 46, 447 30 Vårgårda I E-post: godmoves@bilda.nu
I Bonette: 0720-157723 & Lilli: 0730 61 71 83 I Hemsida: www.godmoves.se

