VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Salsa Kulturförening Varberg 2019
Medlemmar:
Föreningen hade under året ca.167 st betalande medlemmar.
Verksamhet:
Föreningen har under året arrangerat flertalet workshops som: Salsa medel, Dominikansk bachata,
Salsa Styling samt Son Cubano.
Detta året har vi haft ett stort intresse för våra workshops, de flesta har haft ett högt antal deltagare
och på vår sonworkshop slog vi rekord med 36 st deltagare. Workshoparna har varit givande och
lärorika och vi har haft det väldigt roligt tillsammans. De kursledare vi använt oss av är Guillermo
Gutierrez Relé, Yassell Lopez Rodriguez, Sanna Bergström, Nicolina Donvin, Gustaf Zetterström
och Lexis Hernández.
Under 2019 har Salsa Kulturförening Varberg och Salsakurs.se inlett ett närmare samarbete. Detta
resulterade i en Salsa nybörjarkurs och en Salsa fortsättning 1. Kursledare har varit Guillermo
Gutierrez Relé och Louise Carlsson(från föreningen).
Föreningen har även haft kurser i Kizomba nybörjare och fortsättningskurs, instruktörer har varit
Ulrika Adamsson (från föreningen) och Vesna Kesar.
Kurserna i Salsa och Kizomba har varit populära och givit oss flera nya medlemmar.
Vi har arrangerat 8 st salsacaféer under 2019. Deltagandet har varierat från 30 st till 60 st.
Styrelsen har ansvarat för caféerna där även medlemmar har hjälpt till. Vi har även haft
introduktion i samband med våra cafeér, denna gång för förare/nyanlända. Introduktionen gav inte
det resultat vi hoppats på, men de som kom tyckte att det var kul.
Tillsammans med Salsakurs.se och hotell Havanna har vi anordnat ett flertal Afterworksalsa på
hotell Havanna. Louise Carlsson och Guillermo Gutierrez Relé har haft introduktion i salsa innan
varje AW tillfälle.
Under året har vi även erbjudit våra medlemmar att vara med på vår Picknick på Getterön, i en för
oss ny lokal, Astrid på Skäret. Tyvärr, var vädrets makter inte med oss denna kväll, men trots detta
så innehöll kvällen både dansuppvisning från några av våra medlemmar och Guillermo, samt
livebandet La Baina från Varberg.
Vi hade även detta år vår Julfest på Folkets Hus i Varberg, här spelade livebandet Sonando från
Göteborg. Båda festerna var väldigt roliga med mycket dans, skratt och socialiserande.
Då vi fortfarande var danssugna innan året tog slut, provade vi att ha dans på Stadshotellet i
Varberg. Denna dans blev mycket uppskattad och det kom mycket folk!

Vi använder nyhetsbrev, Facebook samt föreningens hemsida för att nå ut till våra medlemmar.
Under året har föreningen haft 9 st protokollförda styrelsemöten.
Tack för ett dansant 2019!
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