Vår tur
Inom gymnastiken används musik och det är en viktig del - oavsett om det gäller
våra allra yngsta gymnaster inom familjegymnastiken, seniorgymnaster eller
tävlingsgymnaster. Musiken används vid uppvärmning, avslappning, uppvisning,
men också vid tävlingsprestationer inom artistisk gymnastik, TeamGym och estetisk
truppgymnastik.
Vad är då bättre än att Finlands Svenska Gymnastikförbund nu har en alldeles egen
låt? Danssektionen inom FSG har under året jobbat med låten. “Vår tur” är
medryckande och texten genomsyras av glädje och en vilja av att göra saker
tillsammans. Låten är gjord i samarbete med riktiga proffs. Till sin hjälp har
danssektionen haft producent Ben Bergman, låtskrivare Fredrik Furu och
skönsjungande Fanny Forsander. Resultatet av arbetet fick vi alla ta del av då låten
lanserades vid höstmötesdagen i Vasa den 6 oktober.
Förhoppningen är att låten kommer att användas både på förbundets evenemang,
men också ute i föreningarna. Varför inte utmana varandra på sociala medier med
olika koreografier? Låten är tillgänglig för alla på Spotify och YouTube - så nu är det
dags att dansa loss!

Känner du styrkan i dig
Känner du glädjen?
Vi har den alla i oss
Känslan att du och jag
att det är vår tur
Vår tur att fånga blickar
Det här är vår stund
vi känner samma kickar
Alla kan se det nu
Att det är vår tur
Det är du och jag som står här
Det är du och jag tillsammans
Vi kan vinna, jag hjälper dej
Och ingenting kan stoppa mej
Jag vet att, du och jag vi står här i samma lag
Du och jag vi kämpar för samma sak
Jag hjälper dej
Vi känner styrkan i oss
Viljan, glädjen
Ingen står utanför den
Känslan att du och jag
Att det är vår tur
Det är du och jag som står här

Det är du och jag tillsammans
Vi kan vinna, jag hjälper dej
Och ingenting kan stoppa mej
Jag vet att, du och jag vi står här i samma lag
Du och jag vi kämpar för samma sak
Jag hjälper dig
F- S – G
F–S–G
Jag hjälper dej
Och ingenting kan stoppa mej
För jag vet att, du och jag vi står här i samma lag
Och du och jag vi kämpar för samma sak
Jag hjälper dej

https://open.spotify.com/track/50N2CbmX9nxr7YGzKCFw9g
https://youtu.be/q1dtXnQ4cAA
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