Danser mod Cancer – Zumba® for Livsglæde 2013

Sæt kryds i kalenderen

Den 24. august Kl. 13 går det løs

Zumba® for Livsglæde arrangementet blev startet i 2012 af Zumba® Instruktør Charlotte Bolivard, med
hjælp fra kollegaer og venner rundt omkring i Danmark. Charlotte fik ideen under et sommerhus ophold i et
af Foreningen Cancerramte Børns 4 sommerhuse, hvor hun læste en gæstebog og blev meget rørt over de
ting, som stod skrevet.
I samarbejde med hendes samlever, Thomas Koch, som er bestyrelsesmedlem i FCB, blev der i de
efterfølgende dage tænkt meget over, hvordan hun kunne hjælpe de kræftsyge børn og deres familier.
Charlotte tog udgangspunkt i sin uddannelse som Zumba® instruktør, og besluttede sig for at lave et
velgørenhedsarrangement, med Zumba som tema. Igennem Facebook fik hun fat i andre Zumba®
instruktører, som meldte sig til projektet. I løbet af kort tid var planlægning og forberedelser i fuld gang.
Mission: Arrangementets mission er, at indsamle penge til FCB gennem et årligt Zumba® arrangement og
andre aktiviteter. I 2012 blev der danset Zumba® på 19 lokationer rundt omkring i Danmark og over 120
Zumba® instruktører underviste de mange Zumba® udøvere. Der blev indsamlet 250.000 kr. på landsplan.
Sammen med arrangementet blev der i flere haller afholdt andre aktiviteter som hoppeland, tombola og
anden form for indsamlingsarbejde. Det samme vil være tilfældet i år, lørdag den 24. august 2013. Her vil
der, som noget nyt, være mulighed for også at prøve zoneterapi og massage, i en lang række sportshaller.

I år er der 40 haller og over 300 Zumba® instruktører tilmeldt til arrangementet.
Arrangementet har fået navnet ”Danser Mod Cancer – Zumba® for Livsglæde” for at appellere bredt til
interesserede. Alle instruktører og andre hjælpere i ”Zumba® for Livsglæde” påtager sig et personligt ansvar
for opnåelse af målbare og forbedrede resultater. Til glæde og gavn for de cancerramte børn & familier.
Du kan læse mere på: http://www.dansermodcancer.dk .
Her kan du også se hvilken hal, der er tæt på dig.
Yderligere oplysning:
Kontakt vedr. arrangementet: Charlotte Bolivard – Mobil: 21 55 45 41 – mail: charbolivard@hotmail.com
Kontakt vedr. zoneterapi og massage: Leila Eriksen – Mobil: 26 18 95 90 – mail: jklmn@eriksen.mail.dk

