BETREFT: KAARTENVERKOOP EN KLEDIJ TURN- EN DANSFEEST

Beste leden, ouders en sympathisanten,

Ons turn- en dansfeest van zaterdag 7mei nadert snel.
Dit jaar geven we opnieuw 2 voorstellingen (14u30 en 19u30).
Het turn- en dansfeest zelf bestaat uit 2 delen.
De kleuters doen enkel mee aan de namiddagvoorstelling en hebben hun oefening in het 1ste deel. Na
de pauze mogen ze bij mama en papa in de zaal meekijken naar het 2de deel van ons feest.
De ticktverkoop gebeurt volledig online.








Op 18 april start de verkoop voor de ouders van de kleuters. Zij krijgen voorrang omdat hun
kind enkel tijdens de namiddagvoorstelling meedoet.
Op 23 april start de verkoop voor alle andere deelnemers
Bij de online aankoop moet u de naam van uw kind ingeven. Dit zal gecontroleerd worden
zodat de ouders van de kleuters zeker de kans krijgen om tickets te kopen voor de
namiddagvoorstelling!
Na bestelling én betaling, krijgt u de tickets via mail toegestuurd.
De plaatsen zijn genummerd, als u nadien nog tickets extra koopt, kunnen we niet
garanderen dat deze plaatsen aansluiten bij uw eerste aankoop.
Deuren zijn 30 min voor aanvang open.

Prijzen
 kinderen: € 6
 volwassenen: € 12
Per voorstelling zijn slechts 400 plaatsen beschikbaar.
Link voor de aankoop van de tickets:

https://shop.stamhoofd.be/turn-en-dansfeest

Praktische info:
Generale repetitie:
 zaterdag 30 april van 14u tot 17u
 kleuters uit de groepen kleuterturnen komen NIET naar de generale repetitie.

Zaterdag 7 mei
 iedereen is aanwezig om 13u30
 ingang via de benedenzaal
’s Avonds eten we samen ons lunchpakket, alle kinderen krijgen daarbij een drankje van de club. De
kinderen gaan dus niet meer naar huis (behalve de kleuters die enkel in de namiddag meedoen).
Verder moet uw kind op het turnfeest zelf volgende zaken meebrengen:
 lunchpakket
 drinken voor tussendoor (liefst water in een plastiek flesje met schroefdop)
 eventueel een strip of spelletje (gelieve te naamtekenen)
Kledij
Voor alle oefeningen werd kledij gemaakt en/of gekocht. Voor de kledij die door ons gemaakt wordt,
vragen we een kleine bijdrage. Dit wordt betaald door
 overschrijven op BE63 4421 5169 6108 van Gymna met vermelding ‘kledij + naam kind’
 cash meegeven aan uw kind in een omslag met de ‘kledij + naam kind’










Kleuters: groepen van woensdag
o wordt gemaakt/gekocht: geel T-shirt
o prijs: €4
o zelf meebrengen: witte legging of joggingbroek, turnpantoffels
Kleuters: groepen zaterdag
o wordt gemaakt/gekocht: iets wat met studio 100 te maken heeft
o prijs: €5
o wie doorgegeven heeft dat zij een K3 kleedje heeft, betaald niets!
o zelf meebrengen: turnpantoffels en kledij zie vorige mail (zwarte
legging/joggingbroek of kort shortje of niets)
Turnen A: groep woensdag 17u - 18u30
o wordt gemaakt/gekocht: tutu of short + T-shirt
o prijs: €5
o zelf meebrengen: zwart shortje, rode Gymna T-shirt (wie er geen heeft, mag er
eentje gebruiken)
Turnen B: groepen woensdag 18u30 - 20u
o meisjes
 wordt gemaakt/gekocht: tutu + kleedje
 prijs: €8
 zelf meebrengen: zwart shortje, zwart topje
o jongens:
 wordt gemaakt/gekocht: petevestje + strik
 prijs: €2
 zelf meebrengen: zwarte joggingbroek, zwarte T-shirt
Testgroep en competitie I9-I10: groepen maandag, woensdag, zaterdag
o wordt gemaakt/gekocht: topje, rokje, witte kniekousen + kleedje
o prijs: €9
o zelf meebrengen: zwart shortje, turnpantoffels

















Recrea+tumbling en trampoline: groepen maandag – donderdag - zaterdag
o wordt gemaakt/gekocht: vestje + T-shirt
o prijs: €6
o zelf meebrengen:
 Meisjes: zwarte T-shirt met lange mouwen, zwart topje, zwarte legging
 Jongen: zwarte T-shirt met lange mouwen, zwarte trainings/joggingbroek
Dans 1: groep dinsdag 18u30 - 19u30
o wordt gemaakt/gekocht: rokje, topje + bloesje
o prijs: €8
o zelf meebrengen: wijde joggingbroek
Dans 2: groep donderdag 19u - 20u)
o wordt gemaakt/gekocht: jumpsuit, hoed + T-shirt
o prijs: €10
o zelf meebrengen: zwarte trainingsbroek, witte sneakers
Dans 3: groep woensdag 17u30 - 18u30
o wordt gemaakt/gekocht: glitterkleedje + T-shirt
o prijs: €10
o zelf meebrengen: zwarte trainingsbroek, witte sneakers
Dans 4: groep zaterdag 10u30-11u30
o wordt gemaakt/gekocht: leger topje, rode sokken
o prijs: €10
o zelf meebrengen: zwarte legging, grote ooversized zwarte blazer, zwart shortje, rood
topje
Dans 5: groep zaterdag 11u30-12u30: niets
o wordt gemaakt/gekocht: legging
o prijs: €8
o zelf meebrengen: legerbroek, zwart topje, wit oversized kleed, zwart shortje, zwarte
kousen
Acro: groep dinsdag 18u-20u
o wordt gemaakt/gekocht: rok, bloesje, vestje
o prijs: €10
o zelf meebrengen: zwart shortje
Competitie B- en C-niveau: groepen maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag
o wordt gemaakt/gekocht: rokje/short
o prijs: €3
o zelf meebrengen: turnpak, turnpantoffels, valies met attributen

Als er nog vragen zijn, stel ze gerust in de zaal of via Gymna.info@landegem.be
Opgelet: nieuw mailadres!!!!!

Sportieve groeten en veel succes,
het Gymna team

