23 Januari – Grand Hotel Saltsjöbaden & Kristjan Lootus i samarbete med vår
Business Member Louis De Geer

Denna mörka januarikväll värmdes IMA East av den härliga
atmosfären på Grand Hotel Saltsjöbaden som tillsammans
med Louis De Geer Konsert & Kongress stod som värdar för
första mötet 2020.
Vi började med ett gals bubbel och registrering framför den
pampiga öppna spisen i lobbyn. Sen gick vi en gemensam
trupp upp till ett härligt konferensrum som dessvärre inte kunde
ståta med sin fina utsikt pga. januarimörkret. Therés inledde
med att hälsa oss alla välkomna till ett nytt och spännande år
med IMA East och lobbade för många spännande möten under
våren - speciellt IMA Årsmöte och Vårseminarium den 3 april
som i år arrangeras av oss i East.
Efter detta presenterade Therés Kristjan Lootus som tog oss
med på sin livsresa – Dansa eller dö - och motiverade oss till
att aldrig sluta drömma. En resa från en familj i Estland som
undrade när han skulle skaffa sig ”ett riktigt jobb” efter att han,
av en slump, hamnat i dansens värld och insett att det var hans
dröm! För att blidka sin familj pluggade han till ingenjör, men
insåg att han skulle dö inombords om han fortsatte. En av
drömmarna var att få komma till Sverige och vara med i Let’s
Dance, Melodifestivalen och Fångarna på Fortet…

Tror man på det man gör så finns det högre makter som ser
till att saker och ting händer… Efter att ha tragglat på
Finlandsfärjornas shower, satt upp en musikal i Hollywood
mm fick Kristjan kontakt med Christer Björkman och Roine
Söderlundh och efter detta har det gått som på räls. Kristjan
har medverkat i Melodifestivalen, Fångarna på fortet och
flera säsonger av Let’s Dance, där han tom vann med
Jessica Andersson. Han berättade även om sin resa i Let’s
Dance med Maria Montazami. En berättelse som lockade
till många glada skratt!
Efter sin föreläsning var det dags för oss åhörare att få lära
oss en liten koreografi – och det visade sig att vi alla var
små Travlotas!
När vi dansat klart blev det rundvandring på det vackra
hotellet och sedan blev vi bjudna på en väldigt god
räksmörgås och ett glas vin i Grand Hotel
Saltsjöbandes restaurang Sea front innan det var dags att
ta Saltsjöbanan hem med ett leende på läpparna –
Vårterminen började väldigt bra!

