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Flitens lampa!

Följ oss på:
Instagram:
@rytmikforbundet
Twitter:
@rytmikforbundet

hela sin organism – Émile Jaques Dalcroze

sina kollegors övningar inte bara med ögat utan i sanning med

Rytmiken utgår från muskelerfarenhet och en rytmiker uppskattar

Facebook:
www.facebook.se/
svenskarytmikforbundet

I  helgen  har  styrelsen  träffats  i  
  
  
Stockholm  och  arbetat  för  förbundet.  
Vi  har  hunnit  med  en  hel  del!
Hemsidan
På  hemsidan  hittar  du  nu  både  vårt  
Facebookflöde  (det  ligger  på  
förstasidan)  och  under  fliken  galleri  
hittar  du  förbundets  Instagrambilder.  
Månadens  Medlem
På  hemsidan  finns  en  ny  flik  som  
heter  Månadens  Medlem.  Här  
kommer  vi  att  publicera  korta  
intervjuer  med  våra  medlemmar,  så  
att  vi  lär  känna  varandra.  Vi  kommer  
även  att  samla  alla  tidigare  
Månadens  Medlemmar  i  ett  arkiv,  
som  bara  nås  av  förbundets  
medlemmar.  Tanken  är  att  det  blir  en  
digital  matrikel.  
Instagram
Vi  har  under  de  senaste  veckorna  
haft  tre  gäster  som  på  vårt  
Instagramkonto  har  delat  med  sig  av  
  
  
bilder  från  sin  rytmikvardag.  Det  har  
varit  väldigt  roligt  att  få  små  
vitamininjektioner  av  
rytmikinspiration,  och  vi  har  fått  
mycket  positiv  feedback  på  det  här  
inslaget.  Vill  du  också  instagramma  
för  oss?  Maila  till  
webb@svenskarytmikforbundet.se.

RytmikFika
I  dag  träffades  vi  på  Kafé  Himlavalvet  
för  vårt  andra  RytmikFika.  Vi  pratade  
om  musiklärares  situation  i  
grundskolan,  om  rytmik  i  allmänhet  
och  intervjuade  till  Månadens  
Medlem.  Vi  ser  fram  emot  fler  
RytmikFika  och  om  du  skulle  vilja  
anordna  ett  i  ditt  närområde  så  
hjälper  vi  gärna  till  med  information!
Disputation!
Johanna  Österling  Brunström  
disputerar  i  musikvetenskap  den  3  
december.  Hon  bjuder  generöst  in  
Svenska  Rytmikförbundets  
medlemmar  att  delta.  Mer  information  
finns  på  hemsidan,  under  fliken  
Kalendarium.  
Årsmöte
Vi  har  börjat  att  planera  nästa  års  
årsmöte  och  inspirationsdag.  Vi  
tänker  oss  en  dag  då  vi  bland  annat  
kan  dela  med  oss  av  tips  och  idéer.  
Vill  du  hålla  i  ett  föredrag  eller  en  
workshop?  Kontakta  oss!
Tack  för  att  du  är  med  och  skapar  
rörelse  i  Svenska  Rytmikförbundet!

  

Information från styrelsen
•

Dela  gärna  vår  Facebook-sida  så  att  vi  kan  nå  ut  till  fler.  Sidan  är  öppen  för  alla  
och  är  vår  snabbaste  informationskanal.  

•

Tipsa  oss  om  konserter,  projekt,  tjänster  m.m.  så  förmedlar  vi  det  vidare.  
Tillsammans  skapar  vi  ett  förbund  i  rörelse!  

Läs  mer  på  www.svenskarytmikforbundet.se  
Kontakta  oss  på  info@svenskarytmikforbundet.se  

