
Uppmaningen från ungdomarna i GoBaow är väldigt 
enkel, men kan samtidigt vara lika svår att genomföra. 
Att ta sig från något dåligt till något bättre är det 
många drömmer om. I showen Breaking Free vill de 
inspirera andra ungdomar, vuxna och företag att just 
göra just det - bryta sig loss.

INBJUDAN

Ungdomar utmanar i en 
show om att bryta sig fri

Tid
Onsdag 31/1      19.00
Torsdag 1/2    19.30
Fredag 2/2  20.00
Lördag 3/2   20.00

Våra kanaler
Webb: gobaow.com
Facebok: @gobaow
Instagram: @gobaow
Snapchat: @gobaow
Linkedin: @gobaow

Pod: gobaow.podbean.com

Du hittar oss även på Youtube, Flickr 
och Tickster. Sök bara på GoBaow.

Plats
Lindholmen Event & Nöje
Anders Carlssons Gata 2
Göteborg

Inbjudan till Breaking Free
Nu vill vi bjuda in dig till vår hittills största show. Det blir  
en unik show som till stor del producerats av ungdomarna. 
Showen är deras sätt att visa vad de dagligen slåss mot, 
precis som alla andra också gör. Nervositet, ångest och 
rädsla för förändringar håller många människor tillbaka. 
När man är trygg i sig själv vågar man ta klivet. Lämna det 
mörka hålet och klättra trappen upp mot något bättre. 

”Vi klipper alla band med den traditionella dansshowen 
och vi gör något helt nytt. Showen bygger på att vara i en 
situation du inte är nöjd med, som du inte mår bra av. Med 
hjälp av de fyra elementen hittar du vem du är och bryter  
dig loss. Det är precis vad GoBaow har hjälpt mig med”
Amanda, en av GoBaows medlemmar.

GoBaow är ett forum för ungdomar i Göteborg där medlemmarna coachas 
i personlig utveckling. GoBaow driver i dagsläget klasser där deltagarna 
genom en kombination av fysisk träning och kreativ aktivitet får en unik 
möjlighet att utvecklas och våga vara sig själva. GoBaow producerar 
shower som utmanar deltagarna att uttrycka 
sig framför publik, men driver även 
projekt för hur ungdomar 
ska introduceras i 
näringslivet.

Biljetter påTickster


