
UITVOERING 
Zaterdag 7 november in sporthal de Pol Zelhem

Tijdens de uitvoering is clubkleding verplicht!

Met sportieve groet van het bestuur

-Entree
16 jaar en ouder betalen € 5,- per uitvoering.
4 t/ m 15 jaar  € 3,- per uitvoering.

Mensen (16 jaar en ouder en 4 t/m 15 jaar) die beide uitvoeringen willen
bijwonen betalen € 6,- resp. € 4,-.

Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis.

Zij die alleen hun kinderen naar de kleedkamer begeleiden
en niet naar de uitvoeringen gaan kijken betalen wel 
entree. 
Zij krijgen dit terug tegen inlevering van het entreebewijs 
voor aanvang van de uitvoeringen.

-7 november, generale repetitie
Gymgroepen 3/4, 5/6, 7/ 8, de gymgroep uit Halle,gymgroep 12 jaar en ouder, de jongensgroep en de
springgroep van 8.30-11.00 uur en alle jazzgroepen vanaf 10.15 uur.
Na het oefenen van de opmars mogen de gymgroepen naar huis en oefent de jazz nog tot 12.00 uur.
Groep 1 en 2 en ouder- en kindgym oefenen wel voor de opmars. Zij moeten aanwezig
zijn van 10.15-11.00 uur

-7 november, middag-uitvoering

voor de groepen ouder- en kindgym, gymgroep 1 en 2 (+ 3 uit Halle), Kids jazz, gym groep 3/4,  
de jongens gymgroep, de gymgroep uit Halle en de springgroep, 
jazz groep 4/5, jazz groep brugklas e.o. en turnen plus.
Alle deelnemers om 13.15 uur.
De uitvoering is van 13.30-16.00 uur.   Zaal open vanaf 13.00 uur.

-7 november, avond-uitvoering

Voor de gymgroepen 5/6, 7/8, 12 jaar e.o, de gymgroep uit Halle, 
de springgroep, de jongens gymgroep, de jazzgroepen 6/7, 8, jazz
brugklas en ouder, de jazzgroep Halle,de damesjazz, en turnen plus.
Alle deelnemers aanwezig om 18.15 uur. 
De uitvoering is van 18.30-21.00 uur.    Zaal open vanaf 18.00 uur
 

Alles even op een rijtje,want ....  
het is bijna zo ver!

In de pauzes houden wij een verloting.

De loten kosten € 1,- per stuk

Veel fraaie prijzen 


