zondag 08 april 2018 in Veldhoven
De Funny Day commissie organiseert weer een

“Funny Day”
die plaatsvindt in de turnhal en gymzalen van de Kempen Campus.
Deze dag is voor Voorwaartsleden van 6 t/m 15 jaar en
je mag bij deze activiteit ook één introducé meenemen.
Jullie worden op de dag in 3 leeftijdscategorieën verdeeld.
De verdeling is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Het is leuk om aan deze dag mee te doen en in 3 workshops van alles
te leren, te maken en ’s middags een echte “voorstelling” te geven.
Het thema is: “LENTEKRIEBELS”
en in drie rondes ga je een dans leren, een optreden
instuderen en werken aan een kostuum en decor.
Als we dat dan met zijn allen geleerd hebben, geven we
‘s middags een voorstelling voor publiek. Iedereen die
’s middags wil komen kijken naar de voorstelling is welkom en kan dan
zien hoe we met zijn allen een fantasiewereld hebben gemaakt.
Het programma begint rond 09.30 uur en eindigt ongeveer om 16.00 uur.
Als wij de definitieve programma uitgewerkt hebben, geven we
aan iedereen die ingeschreven heeft, ruim voor de activiteit,
nog verdere informatie d.m.v. een e-mail of brief.
Het inschrijfgeld voor deelname is € 3,00 voor de hele dag.
Ook voor één introducé is het inschrijfgeld € 3,00.

Om in te schrijven gebruik je het inschrijfformulier en
lever dit samen met het inschrijfgeld
in een dichtgeplakte envelop in.
In de kantine van de turnhal hangt
een speciale brievenbus
waar je de envelop (geen los geld)
in kan stoppen.
Het inschrijfformulier moeten ingeleverd zijn voor:

vóór zondag 4 maart 2018.
Doe mee, vul snel het inschrijfformulier in stop het in de inleverbus.
In de kantine liggen ook inschrijfformulieren voor de Funny Day.
Nog vragen: bel dan even naar Peer Willekens tel. 06-53330037.

Schrijf zo snel mogelijk in en doe mee met de Funny Day
op zondag 08 april 2018.
Zorg dat je snel bent dan kun je zeker mee doen.
Funny Day commissie

Schrijf je in
en doe mee
aan deze
ongelooflijke
Funny Day

Inschrijfformulier 08 april 2018
Naam: ………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………….
Postcode + Woonplaats: ……………………………………………….
Telefoonnummer ouders: ….…………………………………………..
E-mail adres ouders: …………………………………………………...
Geboortedatum: ……..………………………………………………….
Les op ……………dag in zaal …………...........……… om ……… uur.
Les van leidster/leider: ………………………………………………….
Voor als je één introducé mee wil nemen:
Naam introducé: ………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………….
Postcode + Woonplaats: ……………………………………………….
Telefoonnummer ouders: ...……………………………………
E-mail adres ouders: ...…………………………………………
Geboortedatum: ……..…………………………………………
Het inschrijfformulier moet ingeleverd zijn voor:

vóór zondag 4 maart 2018
De inschrijfkosten zijn € 3,00 per persoon

