
Verksamhetsberättelse Moving Art Company 2014

Under året har hållits fyra protokollförda styrelsemöten. I samband därmed har medlemmarna genom utskick 
fått rapport om verksamheten.

Hemsidan www.movingart.se, där vi är glada att ha Csilla Strid som redaktör, har fått en genomgående 
redigering.

Medlemsantalet har under året legat på 101 fördelat på 34 barn 67 vuxna. Vi jobbar kontinuerligt på att värva 
stödmedlemmar. Medlemsavgiften fortsatt 100 kr/kalenderår.

Kommunalt föreningsbidrag har utgått med 15000 kr/år. Ekonomin är i balans. Bra kontakt med kommunen, bl
a ett dialogmöte 17/11 där Yoko och Gudrun deltog. 

Fortsatt mycket gott samarbete med ABF.

Marknadsföring. En fagga med föreningens namn och logga har tagits fram och ska fnnas med på alla våra 
framträdanden.

Vuxenverksamheten har under året tagit glädjande fart genom Tisdagskursen i Gula Villan med Aurora som 
ledare. Ett tjugotal deltagare varav fera män. Vinter- och sommarkurserna i eurytmi med Yoko och Aurora är 
återkommande populära kurser liksom Julprogrammet eurytmi med en liten grupp blandat vuxna och barn. En 
produktion som passar i mindre lokaler.

Moving Art Children med 34 deltagare fördelade på fyra grupper under trogna ledarteamet Yoko, Aurora, 
Kiyomi, Lennart o Gunilla (dräkter) har under hösten haft förstärkning av Ute Drexel från Järna 
Gymnastikförening i akrobatik och Johanna Sontheimer i folklig dans. Johanna är f d deltagare i Children, men 
eftersom hon nu passerat 18 årsgränsen går hon över till andra uppgifter inom föreningen och har blivit ett 
värdefullt ledartillskott. Resultatet av träningarna kommer att visas i en föreställning våren 2015.

Moving Art Taiko har framträtt vid ett antal tillfällen - se kalendariet. Vi söker fortfarande lämplig lokal där vi 
kan bedriva den kursverksamhet vi längtar att få igång - hjälp oss att leta!

Ett evenemang under året vi särskilt vill framhålla är frandet av Gertrud Klingborg, svenska eurytmins grundare, 
som 2014 skulle fyllt 100 år. Det skedde helgen 15-16 nov genom ett stort upplagt symposium med kurser, 
föredrag och föreställningar och inte minst samvaro mellan hundratals nöjda deltagare från hela världen. Moving 
Art Company var arrangör - se dokumentation på vår hemsida!

Kalendarium
11-12 jan Vintereurytmikurs vuxna, 14 deltagare
21 jan Children startar VT
3 febr Tisdagsgruppen Gula villan startar VT
26 april Taiko deltar i Körsbärsblommans fest i Kungsträdgården Sthlm
12 juli Yoko leder eurytmiworkshop i Japan
1-5 aug Sommareurytmikurs vuxna, 18 deltagare
27 aug Taiko deltar i Japansk folkdansfestival i Kungsträdgården Sthlm
2 sept Children startar HT, likaså Tisdagsgruppen Gula villan
20 sept Dans och trummor på Sofagalan
27 sept D:o på Kulturnatten i Norrköping
15-16 nov Gertrud Klingborg 100 års jubileum, arrangör Moving Art Co
7 dec Julprogram eurytmi på Vidarkliniken (vuxna och barn)
14 dec D:o i Ensjöholm Norrköping
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