L & G R a ve ls vzw

LENIG & GEZWIND
RAVELS vzw

TURNSHOW 2016 "30ste Editie"
VOORVERKOOP ENTREEKAARTEN
Zaterdag 20 februari te 18.00u. en zondag 21 februari te 14.00u. a.s.
is het weer turnshow en dan kan je aan je mama en papa, vrienden en familie laten zien wat je allemaal dit jaar al geleerd hebt in
de turnlessen.
Het is natuurlijk superleuk want je kan en mag dit laten zien in een echte show met belichting, muziek en mooie kledingpakjes.
Gezien het grote succes van de vorige turnshows heeft onze Leiding weer gekozen voor een thema “Lenig & Gezwind rockt…”
waarin rockmuziek van de laatste 30 jaar in diverse nummers centraal staat.
Lenig & Gezwind viert een jubileum : 30 jaar zelfstandig bestaan met evenveel fascinerende turnshows.
Om dit jubileum extra in de verf te zetten zal de rockmuziek gebracht worden door de live-band The Caboodles, bekend van het
Tuinfestival in Ravels en de Molenfeesten in Weelde.
De zaal waarin je mag optreden is zoals de vorige jaren Sportzaal Molenslop Weelde dat wordt omgebouwd tot een echt theater
met zittribunes.
Voor beide showdagen zijn er telkens 500 zitplaatsen voorzien en ... uitverkocht is uitverkocht.
Net zoals de vorige uitgaven is tijdig reserveren van de tickets zeer belangrijk.
Als vooral de ouders van de deelnemende kinderen geen kaarten hebben kunnen bemachtigen is dat pijnlijk voor zowel kinderen,
ouders als organisatoren. Elk jaar moeten we toeschouwers weigeren en dus teleurstellen.

DAAROM
willen we alle ingeschreven leden een eerlijke kans geven om vier kaarten aan te schaffen in voorverkoop.
De kaarten kunnen, tegen contante betaling en mits voorlegging van deze brief, worden afgehaald op

Zaterdag 9 januari 2016 van 09.30u. tot 12.00u. in Sporthal Ravels
en woensdag 13 januari 2016 van 19.00u. tot 20.30u. in Sporthal Molenslop Weelde.
De kaarten zijn te bestellen aan de prijs van 8,00 €/stk.
De resterende kaarten worden vanaf zaterdag 23 januari 2016 verkocht via het VVV-kantoor Ravels
elke woensdag, zaterdag en zondag
telkens van 10.00u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 16.00u.
Elke kaart is voorgenummerd en geeft recht op deelname aan een aanwezigheidstombola.

De kaarten kunnen, tegen contante betaling, worden afgehaald mits het vertonen van deze brief !
Om iedereen een eerlijke kans te geven kaarten aan te schaffen wordt het aantal in bevoorrechte
voorverkoop beperkt tot 4 inkomkaarten per ingeschreven lid.
Let op !
Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis toegang ! Wees eerlijk in het respecteren van deze leeftijd !
De deuren worden geopend op zaterdag om 17.00u. (begin show 18.00u.) en zondag om 13.00u. (begin show 14.00u.).
Tribuneplaatsen zijn niet voorgenummerd !
Bestuur en Leiding L&G Ravels vzw
Info inkomkaarten :
Monique Maes
Tel. 014-659310
Mail : monique.maes4@telenet.be
Telefonische reservatie van kaarten is niet mogelijk !

