Beste ouders en gymnasten,
Het is weer zover. Het Sta Paraat turngala met als thema “Er was eens…” is in aantocht.
Wanneer?
Zondag 20 mei 2018
Aanvang?
16u30 (deuren tribune open om 16u00)
Waar?
Sporthal Alverberg (Herckenrodesingel – Hasselt)
Toegangskaarten:
Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar
Kinderen (4-12 jaar)
Kinderen (0-3 jaar)

€8
€5
gratis

Bestelling kaarten:
Enkel via website www.staparaathasselt.be vanaf 23 april 2018 tot uiterlijk vrijdag 18 mei 12u00.
Kaarten af te halen en te betalen op de dag zelf (20/05) in Sporthal Alverberg tussen 9u en
15u30. Extra kaarten kunnen desgevallend ook dan nog aangekocht worden. Het zijn
genummerde plaatsen. Kaarten worden NIET geruild!
Algemene Repetities: Alle groepen houden nog een algemene repetitie op zondag 20 mei 2018 in de
sporthal Alverberg, uren zie hieronder:
Uur
8u30 – 9u00

Groepen
Acro recrea

Lesgevers
Marie-Amélie, Juline, Kelly &
Mirthe
Mouloud & Yannick
Ine, Eveline, Lisy, Julie M, Julie F,
Rudi
Cédric, Olivier, Mehmed, Timmo,
Wout, Elroy
Charlotte & Kaat
Hanne, Nel, Lara
Eveline, Maud, Nick, Elroy,
Hanna, Birte, Silia, Kelly, Anse,
Stijn, Sofie, Nel
Nick, Naomi, Daphne
Eveline, Antje, Mouloud & Julie F
Veronica, Sterre, Tine, Julie M
Lisy

9u00 – 9u30
9u30 – 10u00

TTJ
Talentjes (3de kleuterklas en eerste leerjaar)

10u00 – 10u30

Free running

10u30 – 11u00
11u00 – 11u30
12u00 – 12u30

Rope Skipping
Trampoline
Recrea lagere school

12u30 – 13u00
13u00 – 13u30
13u30 – 14u00
14u00 – 14u30
14u30 – 15u00
15u00 – 15u30
15u30 – 16u00

Airtrack
Juffers & recrea wedstrijd
TTM
Conditie
Alle intermezzo’s
Acro wedstrijd
Iris, Jolien, Stijn
Kleuters (Runkst, Centrum, Rapertingen & Antje, Dorien, Joke, Kaat, Rob,
Stevoort)
Jessica, Ines, Hanne, Daphne,
Sibrand, Hanna, Birte, Silia, Kelly,
Nel, Sofie, Anse, Stijn

Secretaris: Lisy Genné-Hennuy – Europalaan 24 – 3590 Diepenbeek – tel/fax 011 32 42 33

Kledij recreatie lagere school en kleuters
−
−
−

Alle kleuters dragen een zwarte broek of short en een T-shirt in de kleur van de afdeling
(Centrum: rood; Stevoort: groen; Runkst: geel en Rapertingen: blauw). Zij dansen op blote
voetjes.
De recreatiegroepen van de lagere school dragen een donkergrijze of donkerbruine T-shirt en
een zwarte broek of short. Ze turnen ook op blote voeten.
Alle kinderen nemen ook hun blauwe T-shirt van Sta Paraat mee.

Nog enkele praktische afspraken:
1. Wij hopen dat iedereen voor dit turngala van de partij zal zijn, om zo het goede verloop van de
voorbereide nummers niet in het gedrang te brengen.
2. Graag iedereen tijdig aanwezig voor de laatste schikkingen.
3. Wij vragen aan de ouders om hun kinderen te brengen tot aan de nadarhekken. Eens zoon of
dochter is afgeleverd bij de groep of de lesgever, begeven ALLE ouders zich via de trap (inkomhal)
naar de tribune of cafetaria. Het is belangrijk dat we allen hierin consequent zijn omdat dit in het
verleden soms tot een overrompeling leidde en zeker niet aangenaam is voor jullie kinderen!
4. Na het turnfeest kunnen jullie je kinderen afhalen op de turnvloer of in de kleedkamers.
5. Alle kinderen blijven gedurende de voorstelling bij hun lesgevers in de zaal en kunnen op die
manier heel de show mee volgen. Ook na de pauze verzamelen zij terug bij de lesgevers. Op
uitzondering van de kleuters. Zij mogen na de pauze wel bij de ouders blijven.

Wij hopen op een talrijke opkomst om zo onze jonge gymnasten te steunen bij hun optreden.
Dank bij voorbaat.
De lesgevers van turnclub Sta Paraat-P.H.H. Hasselt vzw.

Secretaris: Lisy Genné-Hennuy – Europalaan 24 – 3590 Diepenbeek – tel/fax 011 32 42 33

