Uitnodiging

Vrijwilligersfeest
Beste vrijwilliger,

17 februari 2019

We nodigen je van harte uit voor het vrijwilligersfeest op zondag 17 februari 2019.
Deze dag staat in het teken van - met elkaar - een musical maken. Het onderwerp is: op de camping.
Er zijn er verschillende activiteiten die uiteindelijk als eindresultaat leiden tot een voorstelling.
Je kunt je opgeven voor één van de volgende onderdelen:
•
TONEEL: Onder de bezielende regie van Jan Jaap stap je in een andere wereld en rol.
Eng? Niks voor jou? Ben je mal, gegarandeerd dikke pret!
•
MUZIEK: Altijd al willen leren spelen op de ukelele?
Dit is je kans en het leuke is dat je geen ervaring of muzikale aanleg nodig hebt.
•
ZANG: Wat is een musical zonder zang??? Precies!
•
DECORBOUW: Ben je meer het type van ’doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’?
Dan is dit onderdeel misschien jouw ding?!
•
CATERING: Naast al dat creatieve gedoe is het natuurlijk belangrijk om de innerlijke mens niet te vergeten.
Help je mee de lunch en hapjes te maken?
•
DE RAZENDE REPORTER: Als razende reporter zorg je voor verslaglegging van de voorbereidingen en natuurlijk
de voorstelling zelf. De sfeer in beeld brengen met foto’s, interviews, krant, vlogs of journaal, dat is de opdracht.
En wat er ook wordt bedacht, aan het eind zien we graag de resultaten.
•
PUBLIEK: wil je alleen naar de voorstelling en de borrel komen? Dan kan dat natuurlijk ook, want wat is
een voorstelling zonder publiek?! We rekenen natuurlijk wel op een daverend applaus!
Indeling van de dag:
11.00 uur: Inloop met koffie en thee en iets lekkers en uitleg over de activiteiten
11.30 uur: Aan de slag! Tussendoor pauzes met een lunch
15.30 uur: Bij elkaar komen en generale repetitie
16.15 uur: Zaal open voor publiek
16.30 uur: Uitvoering en aansluitend een borrel

Geef je voor 8 februari op door een mailtje te sturen naar: info@deklupgouda.nl
Graag met vermelding van de activiteit waar je aan mee wilt doen.
Hartelijke groet,
namens de werkgroep vrijwilligersbeleid,
Jan Jaap van Elst, Gea Gravensteijn, Jolanda de Ruiter, Sjakkelien Betlem

