
 
 
 
Formandens beretning 2017 
 
I 2017 rundede vi i efteråret 361 medlemmer i alderen 3-19 år, fordelt på 23 hold 
på Nærum Skole, Vedbæk Skole, Høsterkøb Skole, Dronninggårdskolen, 
Toftevangskolen, Ny Holte Skole, Trørødskolen og Kulturcenter Mariehøj. En 
medlemsfremgang på 30% sammenholdt med efteråret 2016. Det kan vi være 
stolte af! De 23 hold blev undervist af 15 instruktører og 10 hjælpeinstruktører, 
hvilket virkelig fremhæver at 2017 var året hvor vi satsede stort og lod mange 
”nye” instruktører få hold i foreningen. Grunden til at jeg skriver ”nye” er, at 
samtlige instruktører og hjælpeinstruktører er piger der har danset hos RuBA siden 
de var små, nogle helt op til 10 år! Det gør mig så stolt og glad at disse piger 
vælger at vende tilbage til foreningen efter at have været af sted på efterskole, 
mm. En stor tak til jer, for jeres engagement! 
 
Året begyndte med forårssæsonen, der bød på opvisning i Farum Arena for alle 
forenings hold fraset de yngste. Det var som sædvanlig en stor oplevelse for store 
som små, og RuBAs Kompagnihold leverede en flot præstation, og optrådte ved 
DGIs gymnastikkavalkade for udtagede hold i april. 
 
Marts måned bød på opvisning til Vedbæk byfest af JuniorKompagni og 14 dages 
intensiv prøvearbejde for Kompagnipigerne der deltog i musikskolens store 
opsætning ”Det Caribiske Eventyr” i Mantziussalen. Sikke en oplevelse! Både for 
medvirkende og publikum. 25 dansere. 75 musikere i orkesteret. Alt gik op i en 
højere enhed, og alle var ellevilde med resultatet af musik og dans der flød 
sammen på smukkeste vis! 
 
Sommerforestillingen i maj var en stor succes, der er ingen tvivl om at vi er ved at 
finde os tilrette i den nye kultursal hvor lys, lyd, publikumstribune og scene er 
blevet koordineret så alle nu har godt udsyn til de skønne dansebørn. To fyldte 
forestillinger med glade børn på scenen og et begejstret publikum gjorde os 
pavestolte af at være RuBA sammen med jer alle! 
 
I 2017 slog vi rekord for deltagere på foreningens årlige sommercamp i Aarhus. 52 
børn og 8 voksne var afsted, fordelt på to hold der afløste hinanden på 
Gymnastikgården hvor Flying Superkids holder til. Det er blevet en skøn (og 
meget populær!) tradition at drage på sommercamp til Aarhus. En tradition vi vil 
holde fast i så længe det er muligt! 
 
Som altid var RuBA klar på årets Hop&Rock festival i juni, med masser af 
hulahopringe, sjippetove og vimpler, til stor begejstring for festivalens gæster. 
 
  



2017 var året hvor RuBA for første gang arrangerede en uges sommerdans for 
kommunens børn og unge. Der kom ikke så mange tilmeldte som vi havde håbet, 
men 20 skønne piger dansede sig gennem ugen, og fik skabt en meget flot 
forestilling på bare fem dage! 
 
I august gav vores Konkylier den fuld gas til Vedbæk Havnedag. Seje trin og 
flotte tørklæder der svajede i vinden! Det er altid en fornøjelse for pigerne at danse 
for venner og familie i lokalmiljøet – og bagefter gå på opdagelse i alle de 
spændende boder og aktiviteter. August var også måneden hvor de yngste 
Kompagnipiger prøvede at optræde i et storcenter. Skøn oplevelse og dejligt 
samarbejde med Deres i Lyngby Storcenter. 
 
I oktober deltog Mikro- og MiniKompagni i ”Jagten på Historien”, en skattejagt for 
børnefamilier arrangeret af Rudersdal Kommune. Pigerne dansede som smukke 
sommerfugle på en af posterne hvor børnene skulle samle silkebånd. Det er altid 
spændende at være medvirkende i kommunens kulturelle arrangementer! 
 
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 i Kultursalen. Det var dejligt at se 
Kompagnipigerne optræde i samlet flok for første gang efter den store udvidelse. 
Der er kommet rigtig mange nye ”kompagnister” i 2017, og det er en dejlig tendens, 
da det vidner om at RuBAs medlemmer bliver i foreningen i flere år end tidligere. 
Det må da om noget være den største belønning for os bag RuBA, der hver dag gør 
vores ypperste for at skabe et dejligt sted at bevæge sig sammen.  
 
 
Tilbage er der kun at sige af hjertet tak for et helt igennem fantastisk år! 
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