
 

 

 

Till den det berör, 

Vi är en ideell dansförening som startade 2012 med målet att vara som ett andra hem för barn 
och ungdomar i samhället. Ge alla möjligheten att få dansa och umgås. Vi söker nu hjälp 
genom sponsring för att få igång vår förening i nya lokaler som är bättre anpassade till vår 
verksamhet. Eller en samarbetspartner som vi kan hitta samarrangemang med och naturligtvis 
marknadsföra via våra kanaler såsom hemsida, nyhetsbrev, katalog, kläder och i våra lokaler, 
samt vi kan erbjuda ert företag danskurs, dansshow eller varför inte ett lunchworkout pass för 
era anställda. 

Under åren har vi byggt upp en elevkrets på över 400 dansare. Vi har med våra dansklasser 
uppträtt på olika shower, tävlingar och tillställningar runt om i Sverige, Frankrike, Danmark 
och New York. Vår undervisning bedrivs av svenska samt internationella danslärare, således 
håller undervisningen hög kvalitet. 
Vi betyder så mycket mer för barnen än bara en vanlig dansskola. För oss är det viktigt att 
vara ett tryggt ställe där barnen kan få vara sig själva, mötas, inspireras, utvecklas och då inte 
bara i dansen utan även socialt och i skolan. Vi har ju så mycket mer än bara dans, vi håller 
även ”fritidsverksamheter”, läxhjälp, aktiviteter, resor, event, camps/läger, spökhus på 
halloween m.m 
Det är viktigt för oss att vara förebilder för våra elever genom att lära respekt, kärlek, 
sammanhållning samt att alla ska kunna nå sina drömmar. 
  
Vi har under åren etablerat ett bra varumärke med bra värderingar samt byggt upp en bra 
elevkrets både med vår dansundervisning för alla åldrar samt med vår ”fritidsverksamhet” för 
barn och ungdomar. 
 
Vi hoppas och ser fram emot ett personligt möte där vi kan berätta mer om vår verksamhet. 
 
Ni kan även hjälpa oss genom donering av pengar, möbler, produkter m.m. 
 
Alla doneringar är jätteuppskattade och hjälpsamma och sätts in på 
Organisationsnummer: 802473-1559 
Bankgiro nummer: 520-0126 
 
Tack på förhand! 
 
MVH 
Mikaela Olsson 
Ansvarig för sponsring, New York Dance 
0739-967474 
info@newyorkdance.se 
www.newyorkdance.se 


