
 

 

 

 

Verksamhetsplan 
MOVE Huddinge 2022 
 
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. 
 
Vision & genomförande 
Vår vision och vårt mål är att fortsätta sprida dansen som uttrycksmedel och fysisk aktivitet i 
Huddinge kommun.  
 
Det gör vi genom att fortsätta erbjuda kvalitativa kurser och danslinjer för barn, ungdomar 
och vuxna. Vi ser över hur vi kan bredda vårt utbud med nya kurser, fördjupningsgrupper och 
danslinjer för barn/ungdomar. Samtlig verksamhet sker i Huddinge kommun. 
 
Varje danspedagog är noga utvald och erhåller den kompetens som behövs för att förverkliga 
vår vision. Danspedagogen har utbildning eller erfarenhet för att planera och utföra sin 
undervisning. 
 
Föreställningar 
Föreningen erhåller tillräcklig kompetens för att producera kvalitativa och konstnärliga 
föreställningar med föreningens medlemmar och deltagare. 
Inför 2022 har vi förhoppningen och tron på att äntligen kunna genomföra föreställningar i 
vanlig utsträckning. Restriktionerna som funnits på grund av pandemin har börjat släppa, så 
förutsättningarna för detta ser ljusa ut! 
 
Det föreställningskoncept för danslinjerna som togs fram redan januari 2021 men som ställdes 
in på grund av pandemin har vi nu kunnat plocka upp och siktar på att genomföra till våren 
2022. 
 
Föreställningarna hålls i Huddinge gymnasiums aula samt på Tumbascenen. Tumbascenen 
används då det ej finns en tillräckligt bra scen i Huddinge kommun. Föreställningarna 
finansieras av intäkter från kurser/danslinjer samt biljettintäkter. 
 
Vi planerar att genomföra följande föreställningar under 2022:  

• 6 föreställningar för våra yngre elever på Tumbascenen 7-8 maj 2022. Anledningen till 
att vi är på Tumbascenen istället för i Huddinge Gymnasies aula är för att kommunen 
erbjöd oss dåliga datum som tyvärr ej var förenliga med vårens terminsupplägg. 

 



• 2 uppsättningar av danslinjernas föreställning ”Move through time” på Tumbascenen, 
4-5 juni 2022.  

• Ca 6 föreställningar för våra yngre elever i Huddinge gymnasies aula i 
november/december 2022.  

• Danslinjernas avslutande terminsföreställning på Tumbascenen i december 2022.  
• Eventuellt julföreställning tillsammans med Spektrumkörerna i Eric Ericssonhallen. 

 
Extra kursverksamhet 
Vi planerar att ha sommarläger i Stuvstahallen för barn i åldrarna 8-13 år. För äldre elever 
kommer vi efter terminsavslut att erbjuda ett antal workshops/dansklasser på kvällstid. 
 
Övrigt 
Vår äldsta och mest avancerade grupp Move Company deltar under vintern/våren i TV4s 
program Talang 2022 under semifinal och final-programmen. Till detta involveras koreograf 
Celia Caap. Förhoppningen är att det blir en rolig och givande erfarenhet för eleverna i Move 
Company, samtidigt som det givetvis är bra publicitet och marknadsföring för Move som 
verksamhet. Vi har en förhoppning om att detta kanske leder till en tillströmning av nya 
medlemmar, samt att det kan öppna nya dörrar för dansarna i Move Company vad gäller 
möjligheten att delta som dansare på olika gig etc. 
 
Ekonomi 
Varje kurs samt danslinje finansierar pedagogens lön, en del av administration samt en del av 
lokalhyra. Eventuellt övrigt överskott går till föreställningar. Under pandemin tvingade vi 
förlägga en stor del av vår undervisning i Fleminghallen i Flemingsberg. Vi har valt att ha kvar 
undervisning där, trots att pandemilagen inte längre kräver det. Anledningen till detta är att 
våra barngrupper/kursverksamhetsgrupper har blivit större och större och att vi inte har 
samma avlastning av Lilla salen i Stuvstahallen som tidigare. Detta innebär således fortsatt 
ökade kostnader i lokalhyra, då vi betalar extra för nyttjande av Fleminghallen. 
 


