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Från oss alla till er alla…
Kära medlem!
Advent lyser upp i vintermörkret och vi i styrelsen vill tacka för att du har varit
med och bidragit till detta rytmikår!
Nu när året närmar sig sitt slut vill passa på och tacka alla Månadens
medlemmar, som har bidragit med inspiration och rytmikglädje. Det har varit
fantastiskt roligt att läsa om er alla och vi hoppas att ni vill hjälpa oss att hålla
liv i Månadens medlem även nästa år. Är du sugen på att bli intervjuad och dela
med dig av ditt rytmikarbete? Hör av dig!
Vi vill så klart även tacka alla er som väljer att vara medlemmar i SRy och
stötta förbundets arbete och existens.
Och nu till vår adventspresent!

Kontakta oss på:
info@svenskarytmik
forbundet.se

Följ oss gärna:
Twitter:
@rytmikforbundet

Instagram:
@rytmikforbundet

Facebook:
Svenska
Rytmikforbundet

Som ett tack för att du är medlem och möjliggör SRy’s arbete, vill vi ge dig
chansen att anmäla dig till vår kommande inspirationsdag med årsmöte, innan
vi går ut med en offentlig inbjudan och formell kallelse.
Välkommen till Sundsgårdens folkhögskola, som ligger strax utanför
Helsingborg, lördagen den 25/3. Vi erbjuder ett program som framförallt
fokuserar på rytmik med och för ungdomar och vuxna, men är övertygade om
att du kan få med dig både fortbildning och inspiration oavsett arbetsplats och
tjänst. Årets workshopledare och föreläsare är Ann-Krestin Vernersson,
professor emerita med 40 års erfarenhet som Rytmikpedagog vid
Musikhögskolan i Malmö och Christina J Lövbom, Rytmikpedagog med 20 års
erfarenhet som lärare vid Estetiska programmet i Skellefteå.
Vi kommer även att bjuda in representanter från olika gymnasieskolor,
folkhögskolor och musikhögskolor, för att diskutera och nätverka kring rytmik
för unga och vuxna.
Sundsgården erbjuder även övernattningsmöjligheter både fredag till lördag
och lördag till söndag, samt mat till rimliga priser.
Vi avslutar som vanligt inspirationsdagen med årsmöte. Vi ser gärna att ni
inkommer med motioner. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast den 25/2.
Läs gärna mer i våra stadgar.
Mer information om dagen, samt priser för boende och mat finns i bifogat
program.
Om du anmäler dig och betalar in din medlemsavgift senast den 25/1 2017 är
du garanterad en plats. Inspirationsdagen är, precis som förra året, gratis för
våra medlemmar. Det går alldeles utmärkt att anmäla sig tidigare!
Anmälan görs till medlem@svenskarytmikforbundet.se
Anmälan är bindande. Meddela även om du vill att vi bokar boende till dig och
om du önskar enkel- eller dubbelrum, samt om du vill äta med oss och
eventuella önskemål om specialkost.
Du hittar även dagen som ett event på förbundets Facebooksida. Dela det
gärna vidare!
Medlemsavgift för 2017 betalas in till plusgiro 58033-2.
Vi i styrelsen önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt rytmikår!
Tack för att du är med och skapar rörelse i Svenska Rytmikförbundet.

