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Aan:

Verenigingen en organisaties van de KNGU District Oost

Betreft:

Inschrijven voor het Gym- & Dansgala 2016

Enschede, oktober 2015

Zondag 13 maart 2016 wordt het jaarlijkse Gym- & Dansgala in samenwerking met H.G.V.
georganiseerd in het Rabotheater te Hengelo (Ov.).
Het Gym- & Dansgala is eigenlijk een ‘superuitvoering’ waar verenigingen uit District Oost één of
meerdere nummers van hun eigen uitvoering of acts van demogroep(en) voor een breder publiek
(nogmaals) kunnen laten zien.
Op het Gym- & Dansgala zijn in principe alle disciplines van onze gymnastieksport vertegenwoordigd.
De ervaringen hebben geleerd, dat het merendeel van de deelnemende groepen dansgroepen zijn.
De organisatie streeft er naar dat er meer demonstraties worden vertoond van de andere
gymnastiekdisciplines.
Het is voor iedereen spannend om eens ergens anders dan alleen op de eigen uitvoering op te treden.
Ook is het interessant om groepen van andere vereniging en demo-groepen te zien optreden.
Het podium wordt aangekleed met een decor (achterwand, vlaggen, planten e.d.). Er is een
professionele geluids- en lichtinstallatie (showverlichting) aanwezig.
De benodigde toestellen kunnen op verzoek door de medeorganiserende vereniging worden geregeld
of worden door de deelnemende groepen zelf meegenomen.
Na ongeveer 25 jaar het Gym- & Dansgala in een sporthal te hebben georganiseerd heeft de
organisatie besloten dit jaar het Gym- & Dansgala in een theater te organiseren.
Uw vereniging/organisatie kan op het Gym- & Dansgala 2016 één of meerdere demonstraties
verzorgen.
Het niveau van de demonstratie doet niet ter zake. Het gaat om het plezier van het demonstreren.
De demonstratie mag niet meer tijd dan 7 minuten in beslag nemen (zonder op- en afbouwen van de
toestellen).
Aan deze brief is en algemene beschrijving van Demo-gym toegevoegd; u kunt hieruit inspiratie
opdoen voor uw demo-nummer.
Het Rabotheater bevindt op loopafstand van het Centraal Station van Hengelo. Auto’s kunnen worden
geparkeerd in de nabij gelegen parkeergarage.
Voor de organisatie van het Gym- en Dansgala 2016 werkt de Werkgroep Demo-gym samen met
Sportvereniging H.G.V. uit Hengelo.
Aanmelden voor deelname kan door het ‘inschrijfformulier demogym’ (twee bladzijden per
demonstratie) volledig ingevuld voor 1 december 2015 (bij voorkeur digitaal) op te sturen naar
Nathalie Davina (e-mail: nathaliearentsen@hotmail.com).
Het inschrijfformulier is opgenomen in een bijlage van deze brief.
Als er veel aanmeldingen worden ontvangen kan de organisatie besluiten meerdere voorstellingen
(shows) te organiseren. Om een kwalitatief goede show te kunnen presenteren, gaat de organisatie uit
van minimaal 20 deelnemende groepen/demonstraties.
Voor deze activiteit is het Reglement Demo-gym (toegevoegd als bijlage van deze brief van
toepassing.
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Het inschrijfgeld is vastgesteld op € 20,00 per demonstratie. Dit inschrijfgeld wordt door de KNGU
District Oost via een incasso geïnd; verenigingen hebben hiervoor een doorlopende machtiging
verleend. Niet-KNGU groepen/leden betalen € 30,00 inschrijfgeld per demonstratie.
Voor de toeschouwers gelden de volgende entreeprijzen:
 t/m 5 jaar:
gratis.
 6 t/m 12 jaar:
€ 2,00.
 13 jaar en ouder:
€ 5,00.
Kaarten kunnen in de voorverkoop worden besteld bij Roelien Geerdink via e-mail:
voorverkoop.kngu@outlook.com.
De bestelde kaarten liggen op de dag op naam gereed bij de kassa van het Rabotheater.
In de voorverkoop geldt: 4 kaarten bestellen, drie kaarten betalen.
Kaarten kunnen ook op de dag zelf worden gekocht aan de kassa van het Rabotheater.
Let op:

Deze brief is NIET naar de technische leiding gestuurd; dus u moet zelf voor het
doorsturen naar uw technische leiding zorgen!

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Nathalie Davina.
Met vriendelijke groeten,

Nathalie Davina
J. van Lennepstraat 27
7523 BD Enschede
Tel: 06-46060152
e-mail: nathaliearentsen@hotmail.com

