
 

DEELNAME TURN- EN DANSFEEST 

11 MEI 2019 

 

Beste turners, dansers en ouders  

Het lijkt misschien nog ver, maar wij zijn reeds druk bezig met het jaarlijks turn- en dansfeest.  

Gymna brengt dit jaar zijn 28ste turn- en dansfeest op zaterdag 11 mei. Er zullen 

opnieuw 2 voorstellingen zijn. Dit jaar werken we opnieuw met een verhaal doorheen het volledige 

feest.  Alle deelnemers zullen een deel van het verhaal verwerken in hun oefening.  

 

Uiteraard hopen we dat iedereen zal deelnemen, maar we willen zekerheid, vandaar het 

invulstrookje onderaan. Zeker omdat het opnieuw met een verhaal  is, moeten we echt goed weten 

wie er deelneemt, ook bij de kleuters.  

 

Voor de nieuwe leden een woordje uitleg. Het turn- en dansfeest gaat door in de bovenzaal van de 

sporthal die helemaal omgetoverd wordt met decor en tribune. Er is een namiddag- en 

avondvoorstelling. De kleuters doen enkel mee aan de namiddagvoorstelling, alle andere groepen 

nemen deel aan beide voorstellingen. De kleuters hebben 1 oefening in het eerste deel. Alle andere 

kinderen en jongeren hebben 1 oefening in elk deel per groep waarin ze zitten.  Vb. je komt enkel 

dansen, dan heb je 1 oefening in het 1ste deel en 1 in het 2de deel. Je zit in de groepen turnen en 

dansen. Dan heb je 2 oefeningen in het 1ste deel en 2 in het 2de deel. Voor de meeste oefeningen zal 

er kledij gemaakt worden, waarvoor enkel de kostprijs van de stof zal aangerekend worden (enkele 

euro’s). Later meer daarover.  

 

De deelname kan bevestigd worden door onderstaand strookje in te vullen en mee te geven aan uw 

kind(eren) of door een mail te sturen naar gymnalandegem@skynet.be. Graag hadden we de 

inschrijvingen binnen tegen 15 februari. Indien u meerdere kinderen heeft, gelieve dit duidelijk te 

vermelden of meerdere inschrijvingsstrookjes te gebruiken.  

 

Het Gymna-team 

 

 

Naam kind: …………………………………………………………. 

Turn- en dansfeest 11 mei 2019: 

  0    zal deelnemen aan het turn- en dansfeest  

  0    zal niet deelnemen aan het turn- en dansfeest 

 

Handtekening ouders: 

mailto:gymnalandegem@skynet.be

