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Något att se fram emot…
Mitt i mörkaste november sitter vi i styrelsen och planerar inför vårens
stora händelse - SRy:s inspirationsdag och årsmöte! Denna gång
bjuder vi er till Uppsala!
Den 17/3 får vi njuta av en dag fullspäckad med rytmikinspiration, med
fokus på rytmik som konstnärligt uttryck. Vi har bjudit in
rytmikpedagogerna Paula Helander och Martina Jordan, som båda
arbetar med rytmik i scenisk form på sinsemellan olika sätt. Vi tänker
oss också ett TeachMeet där vi delger varandra tips, idéer,
funderingar, övningar och annat intressant i korta små föredrag för att
använda oss av den enorma kunskapsbank vi tillsammans besitter och
utgör! Du som är medlem får, i vanlig ordning, information och
möjlighet att anmäla dig före vi går ut i våra officiella kanaler. Se
bifogat program för mer information om dagen och föreläsarna.
Årsmötet
Vi tänker oss en diskussion om förbundets framtid på årsmötet. Vi står
inför en situation där tre av fyra ledamöter i nuvarande styrelse lämnar
sina platser till förfogande och vi kämpar fortfarande med både
medlemsantal och medlemsengagemang. Hur tänker du kring SRy:s
framtid? Hur kan du bidra till förbundets fortlevnad? Det räcker tyvärr
inte med att säga att vi vill ha ett levande SRy, vi måste även ha
medlemmar som är villiga att förverkliga detta. Om du vill engagera
dig, så är du välkommen att kontakta oss eller valberedningen (Eva
Nivbrant Wedin och Camilla Gölstam).
Instagram
Vi tackar Lisa, Christina och Helén, som har blåst liv i SRy:s
Instagramkonto under hösten. Det är så roligt och inspirerande att få
glimtar från olika verksamheter och medlemmars vardag. Anmäl dig
gärna som veckans instagrammare och hjälp oss att sprida rytmiken till
fler!
Vad får vi inte missa?
Har du något roligt på gång? En konsert med dina elever eller dig
själv? Ett projekt? En studieresa? Tipsa oss, så ser vi till att ordet
sprids!
Tack för att du är med och skapar rörelse i SRy.
/Styrelsen

