BRIEF VOOR DE TURNSHOW en de galavoorstelling

16 mei 2022

Beste leden en ouders/verzorgers,
Op zaterdag 2 juli 2022 vindt de grote turnshow en galavoorstelling ‘In your dreams… ‘ plaats. De
voorstellingen vinden plaats in de Van der Knaaphal in Ede en alle DOK-leden mogen deelnemen. Op
alle lessen zal de komende tijd hard geoefend worden om er fantastische shows van te maken.
In deze brief vindt u alle informatie over de kleding, repetities en uitvoering.
De voorstelling
Op zaterdag 2 juli zal de middagvoorstelling plaatsvinden van 11.00u tot ca 13.00u en de
avondvoorstelling van 19.30 tot ca. 21.00u. De middagvoorstelling is voor alle DOK-leden en de
avondvoorstelling voor de selectieleden. Uw kind neemt aan beide voorstellingen deel.
De zaal gaat een half uur voor aanvang van de voorstellingen open. De leden worden in de hal
opgevangen door de trainers en naar de kleedkamers of leslokalen gebracht.
Tijdens de voorstellingen blijven de leden in de leslokalen. Daar kunnen zij de voorstelling volgen via
een livestream.
Kaartverkoop:
Om te voorkomen, dat er geen plaats meer is tijdens de voorstellingen, kunnen de kaarten in de
voorverkoop worden gekocht. Vanaf maandag 20 juni zijn deze te koop bij de volgende mensen:
•
Maandereng: Nicole Oudsen Moreelsestraat 14
vanaf 18:00u
•
Rietkampen: Anja v.Gemert Kantstate 1
vanaf 18:00u
•
Kernhem:
Pauline Jansen Braamberg 14
vanaf 18:00u
De vrijwilligers van deze adressen proberen ’s avonds zoveel mogelijk aanwezig zijn maar het kan zijn
dat u niemand treft, probeert u het dan later nog eens?
Op de volgende momenten kunnen ook kaarten in de zaal worden gekocht:
•
Maandag 20 juni van 17.30 - 18.00u in de gymzaal in De Maandereng
•
Woensdag 22 juni van 16.30 – 17.00u in de gymzaal in Kernhem
•
Woensdag 22 juni van 17.00 – 17.30u in Turnstede
De kaarten kosten €7,50 per stuk. U kunt mobiel betalen via een QR-code.
Generale repetities:
De generale repetities vinden plaats op VRIJDAG 1 JULI 2022.
Tijdens deze repetities wordt geoefend hoe de nummers moeten verlopen tijdens de voorstellingen.
De leden en de trainers hebben natuurlijk al geoefend op hun eigen les, maar op de generale repetities
moeten alle groepen één geheel worden. Er wordt gerepeteerd waar de leden zich moeten opstellen,
waar ze moeten opkomen enz.
Het is dan ook erg belangrijk dat ALLE LEDEN bij deze generale repetitie aanwezig zijn.
De deelnemers hoeven tijdens deze repetities nog niet de officiële kleding aan.

Schema van de repetities op vrijdag 1 juli
(tijden nog een beetje onder voorbehoud, bij wijzigingen hoort u van ons):
Tijd:
Groep:
Tijd:
Groep:
15.30 – 15.50u
Peuters/Kleuters
18.30 – 18.50u
Selectie jongens +
selectie heren
15.50 – 16.10u
Selectie: ob niv 6/7 +
18.50 – 19.10u
Selectie ob 3e.4e divisie + mb
bb 5e/6e divisie
3e/4e divisie
16.10 – 16.30u
Rhönrad recreatie
19.10 – 19.30u
Rhönrad selectie
16.30 – 16.50u
Meisjes recreatie 6/8
19.30 – 19.50u
Dans
(leden die les hebben in
Kernhem en de Ceelman)
16.50 – 17.10u
Trampoline recreatie +
19.50 – 20.10u
Selectie mb niv 4 t/m 7
springles recreatie
17.10 – 17.30u
Jongens recreatie + freerunnen 20.10 – 20.30u
Trampoline selectie
17.30 – 17.50u
Meisjes recreatie 6/8
20.30 – 20.50u
Selectie bb 5e/4e/3e divisie
(leden die les hebben in ’t Riet,
Maandereng, Wulplaan, Enka,
Ridderhof)
17.50 – 18.10u
Meisjes recreatie 9/11
20.50 – 21.10u
Springles
18.10 – 18.30u
Acro
21.10 - 21.30u
Meisjes 12+
Als het niet duidelijk is aan welke leeftijdscategorie uw zoon/dochter deelneemt, vraag dit dan even na
bij de leiding.
Wanneer de leden niet aan de beurt zijn, mogen zij plaats nemen op de tribunes. Er wordt omgeroepen
wanneer zij op de vloer mogen komen. Graag 10 minuten voor aanvang van de genoemde tijd aanwezig
zijn.
NB. De repetities voor leden vanaf 6 jaar zijn niet toegankelijk voor publiek. Ouders kunnen in de hal
wachten op hun kinderen.
NB. Op vrijdagmiddag- en avond 1 juli en op zaterdag 2 juli vervallen de gewone lessen.
Foto’s en film:
Zoals gewoonlijk worden er door onze huisfotograaf veel foto’s gemaakt. Die kunnen later op de DOKsite bekeken worden. Ook wordt er een film gemaakt van de voorstelling. Deze kan voor €7.50 worden
besteld bij de kaartverkoop of op de dag zelf bij de kassa. U geeft dan uw naam en mailadres door en
ontvangt dan een link met de film.
Mocht u bezwaar hebben dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt, wilt u dit dan aangeven bij de
kassa?
Informatie over kleding:
Er is niet veel ruimte in de kleedkamers, dus graag de benodigde kleding thuis aantrekken en een grote
tas meebrengen waar alle spullen in passen. Geen waardevolle spullen meenemen a.u.b.
Op de les hoort uw kind welke kleding gedragen moet worden tijdens de voorstellingen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de lesgevers op de lessen of bij Anja van Gemert (zie onder).
Wij hopen dat iedereen meedoet en dat er heel veel toeschouwers zullen zijn.
Vanzelfsprekend doen wij ons best voor goede repetities en mooie shows!
Met vriendelijke groet,
De Voorbereidingscommissie Uitvoering (VOCU)
Voor informatie kunt u bellen naar:
Anja van Gemert 06-15593830

