NOT Mededeling 175 24-04-2017
1 mei

Beste schaatsers,
Overzicht activiteiten 1 mei:
7.30 – 8.30
8.30 – 9.30
9.30 – 10.30

training + try out
training + try out
training + try out

team Novia
team Ixia
team Minia

10.45 – 13.15
12.45
13.00
13.15
13.30
14.00
14.45
15.00 – 18.00

clubbrevetten
schema volgt eind deze week
briefing voor alle medewerkers in kleedkamer 1
alle schaatsers aanwezig in clubuniform met schaatsen aan
herhaling Finale met alle schaatsers
schmink voor groepen ‘Frozen & Zeemeerminnen”
schmink voor groepen ‘Aladin & Tinkerbel’
schmink voor groepen ‘Lion King & Jungle Book”
1-mei gala
programma in bijlage met uur van jouw optreden
Groepen moeten 45 minuten voor hun optreden in kleedkamer zijn.

Iedereen komt in clubuniform naar de generale repetitie op vrijdag 28 april en naar het gala.
Clubuniform = zwarte vest + lange zwarte broek of kobaltblauw clubrokje.
Zwarte vest is bij voorkeur het clubvest met logo NOT. – te koop aan 60 €
(mag ook eigen zwarte vest zijn zonder logo of andere tekening)
Lange zwarte broek is zonder tekening of andere versieringen.
Bij het kobaltblauwe rokje horen natuurlijk ook vleeskleurige schaatskousen/panty’s.
dit mogen schaatskousen met of zonder voet zijn.
eventueel te koop tijdens de clubtraining van woensdag en vrijdag
prijs varieert tussen 12 € en 18 € (afhankelijk van model en maat van de kous)
Bij twijfel: vraag info aan Anja, Marielle of Shari.
Toegangsticket 1 mei: 5 € (4 € in voorverkoop tot 28 april)
15 € voor balkonticket met hapje en drankje
Inkom open vanaf 10.00u
Schaatsers die alleen deelnemen aan de clubbrevetten en dus niet aan de show, betalen ook inkom,
maar bij het verlaten van de ijshal voor aanvang van de show krijgen zij hun inkomgeld terug betaald.
Afspraken:
•
•
•
•

Alle kinderen van de groepsnummers komen naar de schaatsbaan met hun haren los. Breng
gerust je eigen haarspulletjes mee.
Niet te vergeten: warme jas / schaatsbeschermers / handschoentjes /
eventueel lunchpakketje
denk eraan om je spullen van je naam te voorzien.
Geen hemdjes t-shirtjes body’s onder de kleding
In de kleedkamers zijn snoep en dranken niet toegelaten.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kom tijdig naar de kleedkamers voor herhaling finale (13.15u) – schmink (zie hoger) – 30
minuten voor jouw optreden (zie programma)
Schaatsers die te laat zijn kunnen helaas niet deelnemen.
Na het einde van je optreden geef je meteen je showkleding terug en mag je terug naar je
ouders.
Schaatsers gaan nooit in schaatskleding naar de publieke ruimtes. Solisten en synchroon
schaatsers ook niet.
Om 17.15 moeten alle schaatsers zich opnieuw in de kleedkamer melden voor de finale.
Ouders (m.u.v. medewerkers met batch) zijn niet toegelaten in de kleedkamers
Ouders van de competitieve schaatsers zorgen zelf dat de schaatser op tijd klaar is.
Ouders die vragen hebben over hun kinderen, geven de namen door en de
verantwoordelijken zullen het kind gaan halen.
Er worden geen cadeautjes op het ijs gegooid.
Na de show komen de ouders van onze kleinsten hun kind ophalen.
Drank en/of snoep is verboden in de kleedkamers. Wij zorgen voor water en een droge koek.

•

