Formandens beretning 2016
Tak for 2016! Jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte… Vores nye navn er et godt
sted. Vi er blevet til RuBA, Rudersdal BevægelsesAkademi, og sikke en rejse! Med
navnet kom nye visioner, flere idéer og planer, og ikke mindst flere hold,
medlemmer og instruktører. Da 2016 netop har budt på så meget nyt og så mange
nye tanker, vil min beretning i år også indeholde foreningens formål og visioner,
men først en kronologisk gennemgang af et helt fantastisk år.

Året der gik
I 2016 rundede vi i efteråret 275 medlemmer i alderen 3-19 år, fordelt på 17 hold
Nærum Skole, Vedbæk Skole, Høsterkøb Skole, Dronninggårdskolen,
Toftevangskolen og Kulturcenter Mariehøj. De 17 hold blev undervist af otte
instruktører og 9 hjælpeinstruktører, hvilket er noget af en udvidelse af vores team
siden sidste år.
Året begyndte med forårssæsonen, der bød på opvisning i Farum Arena og vores
første sommerforestilling i kultursalen på Kulturcenter Mariehøj. Foreningen
klarede sig imponerende flot i Farum, og samtlige hold var repræsenterede ved
DGIs gymnastikkavalkade for udtagede hold i april. Selv de mindste Guldfisk med
deres røde strømper og paraplyer ☺
Sommerforestillingen var også en succes, om end vi lige skal lære vores nye hjem
på Mariehøj at kende – herunder begrænsninger og udfordringer i forhold til at
stille scene og tilskuerrækker op til en forestilling. Alle udfordringer blev noteret, og
vi er klar med en optimeret løsning i 2017! På trods af lidt udfordringer af fysisk
karakter, blev dagen helt fantastisk med over 200 børn på scenen og en livlig
aktivitet hele dagen med prøver, salg af kaffe/kage og leg i solskinnet.
Der havde ikke været sommerferie længe før foreningens ældste medlemmer drog
afsted på tur til Riccione i Italien. 20 dansere og tre instruktører fløj en meget tidlig
sommermorgen til Bologne, hvorfra turen gik med bus til Riccione og en uges
international gymnastik- og dansefestival med sol, strand, opvisning, træning,
shopping, pasta og hygge fra start til slut. En helt igennem fantastisk tur! Pigerne
glæder sig allerede til næste gang festivalen afholdes i 2018.
Man skal være en af de store for at komme med til Italien, men det er heller ikke
skidt at være lidt mindre – så kan man nemlig tage med til Aarhus på
sommercamp! I 2016 var vi afsted med ca. 50 børn, 10 forældre og 3 trænere.

Rammerne hos Flying Superkids er ideelle og vi trænede, hoppede, dansede og
badede i poolen fra vi kom til vi tog hjem igen.
I løbet af sommerferien skete den store transformation fra ”Rytme i Rudersdal” til
”Rudersdal BevægelsesAkademi”. En kæmpe opgave rent administrativt og ikke
mindst praktisk i forhold til hjemmeside, tøj med logo der skulle skiftes, osv. Men
det gik over al forventning, og vi er dybt taknemmelige for hvor positivt vores
nye navn er blevet modtaget! Vores håb om at vi i daglig tale bare er ”RuBA”,
mens vi mere officielt går under ”Rudersdal BevægelsesAkademi” er blevet
realiseret. Medlemmerne har taget navnet til sig, og det varmer når vi høre dem
fortælle om ”RuBA” til kammeraterne. Navneændringen blev officielt fejret d. 30.
oktober, da Kultursalen på Mariehøj var rammen om vores navnefest med
aktiviteter og opvisning på scenen. En fantastisk dag, som har inspireret os til
fortsat at holde en foreningsdag i efteråret – ”RuBAdagen”.
Foreningens år sluttede lokalt på skolerne med juleafslutning på de enkelte hold.
På Mariehøj slog Kompagniholdene deres juleafslutning sammen, hvilket
resulterede i en lille juleforestilling på scenen i Kultursalen. Dette er et godt
eksempel på hvor stort et potentiale det giver at træne i så fine rammer.

Foreningens formål og vision
Foreningen Rudersdal BevægelsesAkademis formål er at give børn og unge i
Rudersdal Kommune undervisning af høj kvalitet inden for gymnastik og dans.
RuBA kombinerer bevægelse med sociale aktiviteter, så der opstår et unikt
fællesskab på tværs af årgange og skoler i Rudersdal kommune.
Rudersdal BevægelsesAkademi har to fokusområder med hver sin målgruppe:
•

Børn i alderen 3 år – 4. klasse

Sanseintegration, motorisk træning og rytmisk gymnastik. Kropslig læring gennem
leg. Træningen er baseret på vores fysiologiske og pædagogiske viden om børns
udvikling, og nøje tilpasset til at give de bedst mulige forudsætninger til et aktivt
fritidsliv.
•

Kompagnihold: Børn og unge fra 4. klasse

Dans og bevægelseslære gennem klassisk balletteknik, jazzballet og moderne
dans/contemporary. Hertil tilføjes workshops indenfor øvrige dansegenrer så de
unge stifter bekendtskab med en bred vifte af stilarter.
Konceptet bag RuBA er simpelt. Foreningen stræber efter at imødekomme de
behov, vi oplever hos medlemmerne: Børnefamilier i Rudersdal Kommune.
Undervisningen af foreningens yngste hold foregår derfor lokalt på skolerne i
kommunen, og gerne umiddelbart efter skoledagens afslutning.

Når børnene bliver ældre, opstår en naturlig nysgerrighed efter at udvide deres
horisont og stifte nye bekendtskaber. De bliver mere selvstændige og kan
transportere sig selv rundt i kommunen på cykel eller med offentlig transport.
Derfor samler vi alle vores Kompagnihold på Kulturcenter Mariehøj, som er blevet
Rudersdal BevægelsesAkademis base. Kulturcenter Mariehøj tilbyder rigtig gode
rammer til en forening som vores; vi kan boltre os i den fantastiske Kultursal og er
naboer til Teatermejeriet, Billedskolen og Musikskolen, som vi ofte samarbejder
med.
På nuværende tidspunkt tæller foreningen Rudersdal BevægelsesAkademi 270
medlemmer, fordelt på fem af kommunens skoler og Kulturcenter Mariehøj.
Foreningens mål er at tilbyde undervisning til alle kommunens børn lokalt, og
give dem mulighed for efterfølgende at fortsætte på Kompagniholdene på
Kulturcenter Mariehøj.
Hvert forår producerer foreningen en sommerforestilling i Kultursalen på Mariehøj.
Derudover har vi en vision om at skabe et tilbagevendende event i de kolde og
mørke efterårsmåneder, hvor vi vil sætte fokus på bevægelse gennem gymnastik
og dans. Formålet med et sådant event er at formidle bevægelse til børn i alle
aldre – og også gerne voksne!

Tilbage er der kun at sige af hjertet tak for et helt igennem fantastisk år!
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