Svenska Rytmikförbundets

Nyhetsbrev
2016:6

Ring klocka, ring!
Nu ringer vi ut det gamla och in det nya!
Vi lämnar 2016 bakom oss och ser tillbaka på ett år som bjöd på en hel del, till
exempel:
• Månadens medlem där vi har fått lära känna Francisca Bergman, Ellen van
Lokhorst, Paula Helander, Barbro Rydin, Maria Wallinder Elg, Gunilla Spjuth,
Emma Rydberg, Kersti Larsson, Marianne Högberg, Madeleine Wittmark,
Sara Sundqvist, Ulrika Bohlin.
• SRy:s inspirations- och årsmötesdag i Norrköping med dans, rytmik och
improvisation för både ung och gammal på programmet,
• RytmikFika i Stockholm

Kontakta oss på:
info@svenskarytmik
forbundet.se

• Ett ständigt ökande antal rytmikföljare på SRy’s Facebooksida. I januari
hade vi ca 240 följare och nu i december är vi uppe på 372. Tänk om vi kan
nå 400 innan året är slut! Dela, sprid och tipsa dina vänner.
• Ett medlemsantal kring 60, vilket fortfarande är en bit ifrån förbundets
glansdagar, men en bra bit högre än bottennoteringen häromåret. Hjälp oss
att sprida information om SRy till alla de rytmikpedagoger och
rytmikintresserade runt om i landet, som antingen har tappat bort oss eller
ännu inte har hittat oss.

Följ oss gärna:
Twitter:
@rytmikforbundet

Instagram:
@rytmikforbundet

Facebook:
Svenska
Rytmikforbundet

Nu när vi blickar mot det kommande året har vi också en hel del att se fram
emot. Först på tur står givetvis vår årsmötes- och inspirationsdag den 25
mars på Sundsgårdens folkhögskola. Har du missat hur du skulle göra för att
anmäla dig? All info finns i föregående nyhetsbrev, som du hittar antingen i din
mejlkorg eller på vår hemsida. Vi ser fram emot en dag med intressanta
workshops, spännande möten och mycket rörelse.
Vi kan även tipsa om kommande internationella evenemang, för den som vill få
resa och möta rytmik från världens alla länder:
• International Conference of Dalcroze Studies/Den tredje internationella
konferensen för studier om och i rytmik. Temat är ”'The Living Moment:
Exploring Improvisational Practice”, och konferensen hålls i Québec, Kanada
30 juli till 3 augusti. Se mer info på http://www.dalcroze-studies.com
• International Dalcroze Inaugural Forum in Malaysia! *14-18 August 2017*
(Information hittas via den offentliga Facebookgruppen “Dalcroze Singapore”)
Ni vet väl om att ni kan vara med och påverka! Hur har du upplevt året med
SRy? Vad har du gillat och vad har du saknat? Vad vill du ha mer av? Hör av
dig till oss och berätta! Vi nås både på mejl, Facebook, Instagram och Twitter.
Vi i styrelsen önskar dig ett gott nytt rytmikår!
Tack för att du är med och skapar rörelse i Svenska Rytmikförbundet.
Medlemsavgift för 2017 betalas in till plusgiro 58033-2.

