DECEMBER 2017

TRAININGEN:

SINTERKLAAS:

De trainingen worden

Dit jaar houden we op

gegeven door Yentl en Lilian.

maandag 4 december van

Yentl op de maandag en

16.00 tot 17.30 uur een

We hebben tweede kerstdag

Lillian op de vrijdag. Ook

pietenmiddag. De artiesten

een optreden in Hengelo. Dit is

zullen ze regelmatig wisselen

mogen verkleed komen als

alleen voor de

van dagen om alle artiesten

zwarte piet. Alle groepen zijn

voorstellingsgroep.

goed te leren kennen. Wel

hierbij welkom. De overige

willen ze graag dat iedereen

lessen komen te vervallen.

in trainingskleren komt (geen
spijkerbroek!!) en dat de
haren in een staart zitten,
geen losse haren tijdens de
trainingen ivm veiligheid. Ook
het dragen van sieraden is
niet toegestaan tijdens de les.
Mocht je een keer een
training niet kunnen bijwonen
meld je dan wel even af!!!!
Dat kan via een app of
telefonisch bij Ken 0622880760

OPTREDENS.

CIRCOMUNDO

KERN MET PIT

Op de website

Kern met pit heeft ons

In het weekend van 16 en 17

www.circomundo.nl staan in

gesubsidieerd met ons JCF. Nu

juni 2018 is er weer een

de videobieb geweldige acts

kunnen we nog extra €1500,00

nieuwe première. Alle

die we kunnen gebruiken als

winnen. Ga naar de website

kinderen doen hier aan mee.

inspiratie voor onze première.

http://www.kernmetpit.nl/Project

Noteer deze datum in uw

Kijk er op en neem de ideeën

en+menu/deelnemende+project

agenda!!!

mee naar de les!!!

en+2017/626336.aspx?

PREMIERE 2018:

t=Jeugdcircusfestival+2017

(projecten 2017-provincie

Voor deze première zijn wij op

Overijssel) en stem op ons!! De

zoek naar ouders die ons

winnaar word bepaald door

willen helpen. We hebben

50% van de stemmen en 50%

verschillende commissies zie

door de jury. Op 20 januari

onderstaand tabel

zullen wij ons project
grandioos presenteren. Maar
wij hebben jullie stemmen
hard nodig!!!
Laat iedereen voor ons

Dagelijks bestuur
voorzittrr Marctl Dtkktrs
ptnningsmttsttrr Esthtr Sitrs
stcrttarisr Donald Louttr

Artsteke uitvoering
artsttk ltidtrr Ytntl Htimans
hoofddoctntr Ytntl Htimans
assisttnt r Lilian Valk

Veiligheidscommissie

stemmen.

Premierecommissie (zakelijke uitvoering)
voorzittrr
commissitlidr
commissitlidr
commissitlidr
commissitlidr

Vrijwilligerscommissie

Kledingcommissie

Onderhoud
materiaal

KERSTVAKANTIE
In de kerstvakantie zijn er
geen lessen. Dit is van 23
december tot 7 januari.
We zien jullie allemaal op

TUBANTINO PEN:

maandag 8 januari of vrijdag

Wie heeft de Tubantino pen

12 januari 2018 terug.

Contactpersonen bij vragen over:
Bestuur: Marcel Dekkers

bestuur@jeugdcircus-tubantino.nl

Secretaris: Donald Louter

secretaris@jeugdcircus-tubantino.nl

Ledenadministratie: Esther Siers

ledenadministratie@jeugdcircus-tubantino.nl

Kleding: Marijke Broenink & Esther Siers

kleding@jeugdcircus-tubantino.nl

Nieuwsbrief: Marijke Broenink & Esther Siers nieuwsbrief@jeugdcircus-tubantino.nl

