Dit is de derde brief voor onze demo
Betreft: extra repetities

Zaterdag 2 nov 2019 : Gewoon les. Kom zeker oefenen!
Zaterdag 9 nov 2019 :
geen gewone turnlessen, wel: repetitie voor alle groepen
Wie niet meedoet aan de show komt die dag niet turnen.
De kinderen komen enkel tijdens deze uren turnen.
We doen die dag GEEN showkledij aan.
Er is geen opvang voorzien. De peuterles en jong-volwassenen valt weg.
12u30- 13u00: Keuze trampoline en Freerunning
13.00 - 13.30: keuze acro en tumbling
13.30 - 14.00: TTM
14.00 - 14.30:
14.30 – 15.00: Lagere woensdag en zaterdag: de bakkers
15.00 - 15.30: Midden woensdag: ambulanciers
15.00 - 15.30: Hoger woensdag: automecaniciens
15.30 - 16.00:
16.00 - 16.30: Kleuters
16.30 - 17.00: Monitoren
17.00 - 17.30: Cheerleaders
17.30 - 18.00: Volwassenen
18.00 - 18.30: competitie Tumbling
18.30 - 19.00: Trampoline competitie
19.00 – 19.30:

Vrijdag 15 nov ’19 Opbouw tribunes
Om 20u00 is mankracht nodig om de podia klaar te zetten in de zaal.
Neem contact op met Hugo of Marianne

Zaterdag 16 nov. ’19 : opbouw en algemene repetitie
8.30 tot 12.00: opbouw zaal: vele helpers zijn hier welkom! ( zonder kinderen)
Meld je vooraf aan bij Marianne.
Algemene repetitie in 2 delen. Zorg dat je op tijd bent.
13.00 tot 14.30: doorloop deel 1: TTM, Keuze TUM en Acro, Cheerleaders, keuze Tra en Free, hoger
woensdag, comp trampo, monitoren
15.00 tot 16.30: doorloop deel 2: comp Tumbling, lagere woe en za, midden woensdag, volwassenen,
TTM, monitoren
De kleuters doen geen repetitie op zaterdag.
Hierna gaat iedereen terug naar huis. Er is geen opvang tussen de repetities en de show.
Tijdens deze repetities worden GEEN toeschouwers toegelaten in de zaal. Zet uw kind tijdig af en kom
hem/haar weer ophalen op het afgesproken uur.
De kleuters en peuters komen die dag niet turnen.

18.30: Briefing voor de medewerkers die daarvoor uitgenodigd zijn.
19.00: De artiesten worden verwacht achteraan in de blauwe zaal. Kleed je om in de voor jou
gereserveerde kleedkamer. Wie geschminkt moet worden doet dat altijd in groep.
(Schminkrooster wordt later bekend gemaakt)
De zaaldeuren gaan open. Het publiek mag plaatsnemen.
20.00: Start show. De kinderen volgen de show in de zaal of houden zich klaar in de coulisse.
20.45: Pauze
De kinderen van 1ste, 2de en 3de leerjaar verlaten de bewaking van de monitoren enkel met
hun ouders. Ze kunnen iets eten of drinken uit hun rugzakje.
De oudere kinderen mogen rondlopen, iets kopen om te eten of te drinken.
Te koop: cake, tombola en snoepbrochetten
21.15: Start show deel 2
22.15: Einde show, napraten in de cafetaria

Zondag 17 nov 2019
9.30: Alle medewerkers zijn aanwezig
10.00: Alle artiesten worden in de blauwe zaal achteraan verwacht. Kleed je om in de voor u
gereserveerde kleedkamer. Wie geschminkt moet worden doet dat altijd in groep.
(schminkrooster wordt later bekend gemaakt)
10.00: De zaaldeuren gaan open. Het publiek mag plaatsnemen.
11.00: Start show. De kinderen volgen de show in de zaal of houden zich klaar.
11.45: Pauze. Kinderen tot 3de leerjaar verlaten de bewaking van de monitoren enkel
met hun ouders, ze kunnen iets eten of drinken uit hun rugzakje. De oudere kinderen mogen
rondlopen, iets kopen om te eten of te drinken. Onze bodyguards bewaken de deur.
Te koop: cake, tombola en snoepbrochetten.
12.15: Start deel 2, alle kinderen blijven bij de monitoren.
13.15: Einde show. Alle toeschouwers verlaten de zaal.
Iedereen kan nu zijn picknik gebruiken in de kleedkamers samen met je groep en de monitoren.
Alle kinderen brengen zondag een pik-nik mee en eten dit op in de kleedkamers. De kinderen gaan
niet naar huis. Zorg dat je voldoende eet voor en na de shows. Breng zeker drinkbus mee. Het water
in de kleedkamers is drinkbaar. Breng ook iets mee om te doen, als je denkt dat je je zal vervelen.
14u00: verzamelen in de blauwe zaal. Bijwerken schmink. De kleuters worden bij hun symboolplaat
gebracht bij de monitor in de judozaal vooraan in het gebouw.
De zaaldeuren gaan open voor. Het publiek mag plaatsnemen.
14u30: de kleuters zijn allen omgekleed en wachten vooraan in de judozaal bij hun monitor.
Ze verkennen in groepjes de grote zaal en gaan dan zitten op de banken in de zaal.
15u00: Start show. De kinderen volgen de show in de zaal of houden zich klaar.
15.45: Pauze. De kleuters zijn nu klaar met hun optrden en mogen bij hun ouders. Kom uw kind halen
bij de monitor. Laat de monitor weten dat jij je kleuter meeneemt.
16.15: Start deel 2, alle kinderen blijven bij de monitoren. De kleuters mogen bij de ouders op de
tribunes zitten of bij de grote kinderen en de monitoren op de banken. Maar heen en weer lopen kan
niet.
17.15: Einde show. Alle toeschouwers verlaten de zaal. De cafetaria blijft nog open voor een drankje
en een babbel.
Deze uren zijn indicatief en kunnen een beetje schommelen
Koop tijdig je inkomkaarten bij het bestuur. Op =op
Vertel het verder aan familie, vrienden, op school en op het werk. Iedereen is van harte welkom.
Houd rekening met een overvolle parking, wees hoffelijk voor elkaar. Bedankt.
Sportieve groeten, de monitoren en het bestuur.

Extra brief ivm helpers en vrijwilligers
OPROEP !
Tijdens de pauze van de show is er cake verkrijgbaar. Daarom doen we een warme oproep aan
vrijwillige cakebakkers of cakeschenkers. Mogen we vragen om via het invulstrookje te laten weten
hoeveel cakes (van ongeveer 10 stukken) we mogen verwachten. Alvast bedankt!
OPROEP !
Naar 2-jaarlijkse gewoonte houden we ook een “ altijd prijs” - tombola. Via deze weg willen we
ondernemers, handelaars of ouders warm maken om enkele mooie prijzen binnen te brengen bij
Marianne, Eric of Françoise.
OPROEP !
Aan deze show gaat een hele hoop werk vooraf. Vele handen maken het werk licht.
Ouders en vrienden die graag de handen uit de mouwen steken kunnen zich melden bij Marianne of
Hugo. Wij zoeken mensen om te schilderen (decorstukken), karton snijden, kostuums naaien,
knutselen allerhande, schminken, attributen verzamelen, …
OPROEP !
Om onze show helemaal ‘af’ te maken hebben we veel materiaal en attributen nodig. Veel spulletjes
kunnen verzameld worden. Mogen we vragen om regelmatig ons ‘vragenbord’ in de zaal na te lezen.
U kan misschien ook helpen.
OPROEP !
Ouders en vrienden die op een of andere manier de club willen steunen in ruil voor publiciteit, kunnen
contact opnemen met Randy, Hugo of Marianne

Naam kind(eren)
O ja O nee

: Wij brengen een cake mee ( aantal X10 st) . . . . .

O ja O nee

: Wij willen op voorhand helpen. We doen graag:

O ja O nee

: Wij willen helpen met de opbouw op zaterdag om 8.30 met …… personen

O ja O nee

: Wij kunnen vrijdag/ maandag overdag helpen. Naam:
GSM:

.................

