VKG. De Krekels VZW
Grote Doelstraat 22
2820 Bonheiden

Beste Krekeltjes, Heikrekeltjes, Jongkrekels en Krekels
Tijdens het weekend van 27 februari tot en met 1 maart 2015 gaan we met alle groepen op
dansweekend. We gaan nieuwe dansen leren, dansjes herhalen en vooral samen veel plezier
maken.
Graag laten we jullie weten dat we op zaterdagavond op zoek gaan naar al het talent dat er
schuil gaat in onze dansers, muzikanten, leiding en kookploeg. Onder de vorm van Krekels
Got Talent nodigen we jullie uit om (alleen/per twee/in groep) een dansje, liedje, actje,...
voor te bereiden dat je aan de anderen kan tonen. Onze show wordt zaterdagavond
uitgezonden in de Kompel. Wie onze show presenteert en wie er in de jury zit, blijft nog heel
even geheim.
Als je graag mee wil met ons op weekend, stort dan voor 22 februari €27 op
rekeningnummer IBAN BE81 7885 1261 4424, VKG De Krekels vzw, Grote Doelstraat 22 te
2820 Bonheiden. Vermeld in de mededeling duidelijk de naam van het lid/leden.
We zien jullie allemaal op 27 februari om 18u30 aan 't Blikveld van Bonheiden om er samen
een spetterend weekend van te maken! We komen terug op zondag 1 maart om 16u00, ook
aan 't Blikveld. Gedurende het hele weekend verblijven we in de Kompel (Laan op Vurten 61,
3581 Beverlo).
Het is heel belangrijk dat wij weten wie er mee gaat op weekend. Daarom vragen we jullie
om dit ten laatste op 1 februari te laten weten!
Wat moet er zeker en vast mee:
 Voldoende kledij waarin je gemakkelijk kan dansen
 Schoenen om te dansen
 Pantoffels of slippers
 Regenkledij en warme kledij
 Slaapzak, onderlaken en kussensloop
 Toiletgerief
 Oefenrok voor de Krekels
 Huiswerk (eventueel)
 Alles wat je nodig hebt om ons jouw talent te tonen tijdens Krekels Got Talent
 Energie om te dansen
 Je goed humeur
Indien je nog vragen hebt, kan je deze altijd stellen aan je leiding.
Groetjes
De leiding

