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SPRINGTIME 2019 – ZATERDAG 27 APRIL

REPETITIESCHEMA

Beste KG’er
Op de achterkant van dit blad vind je een overzicht van alle repetities op zaterdag 27 april.
De afzonderlijke repetities per groep vinden plaats tussen 8.50 en 14.35 uur. De generale
repetitie verloopt tussen 15 en 18 uur. Zowel de repetities als show vinden plaats in sporthal De
Witte Molen. Er zullen dus ook geen lessen doorgaan op K&G die dag.
Afspraken repetities per groep (8u50 - 14u35)
1) Deelnemers zijn een half uur voor aanvang van hun repetitiemoment aanwezig,
zodat het uurschema stipt gevolgd kan worden. Hou rekening met de beperkte
parkeergelegenheid!
2) Ouders en begeleiders mogen enkel deze repetities bijwonen.
Afspraken generale repetitie (15u - 18u)
1) Publiek wordt niet toegelaten!
Enkel deelnemers kunnen – in groep - de show volgen vanuit de tribunes.
2) Groepen kleutergym nemen niet deel aan deze generale repetitie.
3) Alle groepen van deel 1 (zie achterkant) verwachten we tussen 14.45 en 16.45 uur.
Zij kunnen daarna nog even naar huis en worden ten laatste om 18.15 uur terug
verwacht.
4) Alle groepen van deel 2 (zie achterkant) verwachten we vanaf 16.15 uur. Zij
moeten wel in de sporthal blijven na het einde van de generale repetitie (18 uur),
omdat wij ons aansluitend klaar maken voor de voorstelling zelf.
5) Alle groepen oefenen samen het slotnummer tussen 16.30 en 16.45 uur.
Algemene afspraken voor iedereen
1)

In de sporthal zelf wordt niet gegeten of gedronken. De leden mogen uiteraard
eten en/of drinken meenemen om te consumeren in de kleedkamers.

2) Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar de sporthal. KG kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging.
3) Als een lid voor het einde van de voorstelling moet vertrekken (en dus niet kan
meedoen aan het slotnummer), gelieve hierover dan op voorhand met de trainer
van de betrokken groep duidelijk af te spreken.
Heeft u nog vragen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via springtime@krachtengeduld.be.
Met sportieve groeten,
Het KG-trainerskorps

Uren

Groep

In welk deel
van de show?

8.50 - 9.00 uur

Fundans

1

9.00 – 9.15 uur

Kleuters 1, 2 en 1&2

1

9.15 – 9.25 uur

Inimini’s, mini’s en kids 1

1

9.25 – 9.40 uur

Kleuters 3

1

9.40 – 9.50 uur

Tai chi

1

9.50 – 10.05 uur

Meisjes 1-2 (za)

1

10.05 – 10.25 uur

Meisjes 1-2-3-4-5-6

1

10.25 – 10.40 uur

Meisjes 3-4 (za) en benjamins

1

10.40 – 10.55 uur

Funky kids, funky jeugd,
funk volwassenen en kids 2

2

10.55 – 11.10 uur

Funk wedstrijd jongeren, jeugd en kids

2

11.10 – 11.25 uur

Meisjes 5-6 (za) en gympies

2

11.25 – 11.40 uur

Juniors

2

11.40 - 11.55 uur

Juffers en fitgym

2

11.55 – 12.10 uur

Gymteam

2

Lunch - Opwarmmoment Singym

12.40 – 12.55 uur

Singym

2

12.55 – 13.10 uur

Cadetten, leerlingen, funk A, B en C

1

13.10 – 13.25 uur

Tumbling

2

13.25 – 13.40 uur

Prorecrea

1

13.40 – 13.55 uur

Turners

2

13.55 – 14.10 uur

Rope skipping

1

14.10 – 14.20 uur

Rope Skipping demo

2

14.20 – 14.35 uur

BBB low en sportgym

2

15.00 – 16.15 uur

Generale repetitie
voor alle groepen van deel 1

16.15 – 16.30 uur

Generale repetitie slotnummer
voor iedereen

16.30 – 18.00 uur

Generale repetitie
voor alle groepen van deel 2

