Gymshow 1 mei : Kaarten en Praktische Informatie
Beste leden,
Vanaf volgende week gaat de kaartenverkoop van start voor de gymshow van
1 mei. Zoals vorig jaar, zullen er 3 voorstellingen zijn en voor elke
voorstelling zijn er 350 kaarten beschikbaar. Er kunnen geen kaarten
gereserveerd worden.
Wees er dus op tijd bij, zeker omdat niet alle kinderen in elke voorstelling
aantreden (overzicht hieronder) :
-

SHOW 1 om 10.00 u. (deuren gaan open om 9.40 u.)
SHOW 2 om 13.00 u. (deuren gaan open om 12.40 u.)
SHOW 3 om 16.00 u. (deuren gaan open om 15.40 u.)

KAARTENVERKOOP :
-

ZONDAG 7 APRIL 2019
ZATERDAG 20 APRIL 2019
ZATERDAG 27 APRIL 2019
ZONDAG 28 APRIL 2019

10.00-11.30
09.30-11.30
09.30-11.30
10.00-11.30

u
u.
u.
u.

Houtemveld
Houtemveld en PISO
Houtemveld en PISO
Houtemveld

Houd hierbij zeker rekening met volgende :
-

-

-

Kikkervisjes, Kikkers, Multiskillz en Acrogym Instapniveau treden
ENKEL op tijdens Show 1 : om zeker een plaats te hebben, kom je dus
best al op zondag 7 april kaarten kopen !
De kaartenverkoop op zondag gaat ENKEL door in Houtemveld. Als je
in Grand Slam traint, kom je best even langs Houtemveld om je
kaarten te kopen !
Trampoline niveau 2-3 (die zaterdag op Houtemveld trainen) en
Gymnastiek niveau 2-3 (trainen ook zaterdag op Houtemveld) treden
ENKEL op tijdens Show 2 en 3, dus NIET in Show 1 !
Alle andere groepen treden in de 3 shows op.

Prijzen :
-

Volwassene : 10 € / kaart
Kinderen < 12 jaar : 8 € / kaart
Kinderen < 4 jaar : GRATIS (op schoot van mama/papa)
Deelnemende gymnasten : GRATIS

GENERALE REPETITIE :
De generale repetitie zal doorgaan zondag 28 april van 13u30 tot 15u30.
We verwachten dat de gymnasten aanwezig zullen zijn vanaf 13u15. Vergeet
ook zeker niet van al eens de gepaste kledij mee te brengen naar de
generale repetitie.
Voor de gymnasten die op zondag training hebben, zal hun training in de
voormiddag gewoon doorgaan, zij worden NIET verwacht op de generale
repetitie van zondag namiddag. Ook zij nemen best hun kledij al mee naar
de training.

PRAKTISCHE INFORMATIE ivm de GYMSHOW :
Elke show duurt ongeveer 2u 15min, inclusief pauze !
Kinderen die in meerdere shows optreden, brengen in elke show hetzelfde
nummer. In dat opzicht zijn de 3 shows identiek (met uitzondering van
groepen die maar in 1 of 2 shows aantreden – zie hoger).
De kinderen die deelnemen aan de eerste show worden op het houtemveld
verwacht om stipt 9u30. De kinderen zullen opgewacht worden door de
trainers en zo verder begeleid worden.
De kinderen die pas deelnemen vanaf de tweede show worden pas op het
houtemveld verwacht om stipt 12u30.
Bij de eerste show zullen de groep van de kikkers en kikkervisjes de eerste
nummer zijn, na afloop van hun nummer mogen zij bij hun ouders in het
publiek gaan zitten.
Voor de andere kinderen is er een tribune voorzien waar zij zelf plaats
kunnen nemen.
Kinderen die enkel deelnemen aan de eerste show kunnen na afloop van de
show opgehaald worden door hun ouders in hal 2.
Kinderen die deelnemen tot de laatste show kunnen rond 18u opgehaald worden
in hal 2.
Tijdens de middag voorzien we voor alle kinderen een tas soep en een
boterham, maar het is best dat ze ook zelf een lunchpakket en drinken
meebrengen.
Ook zijn er kleedkamers voorzien voor alle gymnasten. We raden ten zeerste
af om smartphones of andere waardevolle spullen achter te laten in de
kleedkamers. Ook is het niet toegestaan om te eten en drinken in de
kleedkamers.
De kinderen kunnen eten en drinken tijdens de pauze in hal 2, dit om de
kleedkamers netjes te houden.

Met dank aan onze sponsers …

Met sportieve groeten,
Bestuur en Trainers van GymClub Tienen

