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God fortsättning på det nya året!
Årets första Nyhetsbrev är också det sista Nyhetsbrevet som du får i mejlkorgen, som
medlem 2016. För att få nästa Nyhetsbrev behöver du betala in din årsavgift för 2017.
Detsamma gäller om du vill behålla tillgången till medlemssidorna på hemsidan.
Den 31/1 är sista anmälningsdagen för inspirationsdagen och årsmötet, som i år
hålls på Sundsgårdens folkhögskola utanför Helsingborg. I dagsläget har vi inte så
många anmälningar, så alla ni som har tänkt att anmäla er - gör det nu! Det kommer att
bli en lysande helg! All information hittar du i programmet, som vi skickade ut med
Nyhetsbrev 5 den 30/11. Du kan även läsa på vår hemsida.
Vad tycker du att förbundet ska arbeta med? Har du några förslag och idéer på hur vi
sprider rytmiken vidare? Inkom med en motion till årsmötet! Denna ska vara oss
tillhanda senast den 25/2.

Kontakta oss på:
info@svenskarytmik
forbundet.se

Följ oss gärna:
Twitter:
@rytmikforbundet

Instagram:
@rytmikforbundet

Facebook:
Svenska
Rytmikforbundet

Att arbeta för förbundet är något som vi i styrelsen tycker är väldigt roligt. Något som vi
har märkt är dock att det är svårt att få pengarna att räcka till för allt vi vill göra. Vi har
därför funderat på att höja medlemsavgifterna. De har legat stilla i många år och
med tanke på förbundets numera ganska blygsamma medlemsantal behöver vi hjälpas
åt för att få verksamheten att gå runt. Huruvida det blir höjda medlemsavgifter beslutar vi
tillsammans på årsmötet, då vi även öppnar upp för en diskussion om detta.
Ni som blir medlemmar innan årsmötet betalar givetvis de gamla avgifterna för årets
medlemskap, oavsett hur beslutet faller kring en eventuell höjning.
Vi har tyvärr ett par styrelseledamöter som kommer att avsäga sig sina uppdrag i
samband med årsmötet. Därför är vi på jakt efter nya krafter. Om du är intresserad av
att sitta med i styrelsen, eller om du är intresserad av att engagera dig i förbundet på
annat sätt, så är du varmt välkommen att höra av dig! Du behövs!
Nu i sommar infaller The 3rd International Conference of Dalcroze Studies i Quebec,
Kanada, som är en forskningskonferens med fokus på Rytmik. I år är temat
Improvisation. Föreläsningar och workshops kommer att belysa temat från olika håll. Vi
vill lyfta och informera om att ett flertal svenska rytmiklärare kommer att närvara vid
konferensen för att hålla i workshops, bland andra Eva Nivbrant Wedin, Ing-Marie
Lindberg-Thörnberg och Johanna Österling Brunström. Johanna Österling Brunström
har även fått ett paper antaget för presentation The Body: To Make and to Be in Music.
A Phenomenological Study.
För mer information, program och avgifter, se http://www.dalcroze-studies.com. Om du
tänker åka på konferensen, får du gärna höra av dig till oss! Kanske kan du tänka dig att
vara SRy’s ögon och öron och ge oss en rapport i efterhand?
Till sist vill vi tipsa om två mycket roliga rytmikhändelser nu i januari:
Torsdag 19/1 Rytmikkonsert, Malmö Musikhögskola 12.00 och 19.00.
Söndag 29/1 Flytande form - releasekonsert med Ensemble Yria, KMH 11.00.
Passa på att gå på någon av dem, om du har möjlighet!
Tack för att du är med och skapar rörelse i Svenska Rytmikförbundet.
Medlemsavgift för 2017 betalas in till plusgiro 58033-2

