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11 - 13 oktober 2019

Wat neem je mee ‘On Tour:
♪ Een onder(hoes)laken en een kussensloop
♪ Je slaapzak of je dekbed
♪ Pyjama
♪ Slippers (voor als je gaat douchen)
♪ Handdoeken en washandje
♪ Kleding en schoenen, ondergoed, schone sokken, een
warme trui etc.
♪ Zakdoeken
♪ Gevulde toilettas (liefst geen spray op verzoek van de
verhuurder ivm brandalarm)
♪ Eventueel medicijnen
♪ Keuken handdoek en theedoek
♪ Rol wc-papier
♪ Zaklamp als je er een hebt
♪ Eventueel kleding etc. om op te treden
♪ Een leesboek
♪ Een klein spelletje (binnen / buitenspel)
♪ Je goede humeur en je mooie stem
♪ Je huiswerk (let op er is geen wifi in het gebouw)
♪ Een geluidsboxje met USB aansluiting (als je die hebt)
Heb jij er ook al zo’n zin in? Wij wel hoor!
We hopen op een fijn weekend, met heel veel Zinge!, te gekke workshops en
heel veel lachen!
Groetjes,
Dennis, Rowan en Marlous (zang coaches / leiding)
Oscar en Myrthel (bestuur / leiding)
Sandra en Aletta (begeleiding)

Programma ‘Zinge! - ON TOUR’
Vrijdag
17.30 - 19.00 Ontvangst met soep en brood (voor ouders is er koffie)
19.30 – 21.00 Repetitie met eigen coach
21.00 – 21.30 Pauze / bedden opmaken
21.30 – 23.00 Welkom + De grote Zinge! Quizzzzz
23.00
Naar bed en morgen fris weer op voor pittige Zinge! dag
Zaterdag
08.30 – 09.00 Ontbijt
09.30 – 10.30 Groep A workshop Michelle Splietelhof
		
Groep B werken aan groeps-battle met coach
10.45 - 11.45 Groep B workshop Michelle Splietelhof
		
Groep A werken aan groeps-battle met coach
11.45 - 12.15 Gezamelijk Michelle Splietelhof
12.15 - 12.45 Eventuele uitloop
12.45 - 13.00 Instructies zang opdracht kleine groepjes
13.00 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.30 Huiswerk / tijd voor jezelf
14.30 - 17.30 Zang opdracht kleine groepjes
17.30 - 18.30 Diner
18.30 - 20.00 Puntjes op de i zangopdracht / tijd voor jezelf (afstemmen
		
met je groepje)
20.00 - 22.00 Presentaties zangopdracht
22.00
Karaoke
Zondag
09.00 - 10.00 Ontbijt
10.00 - 11.00 Ochtend-surprise-workshop
11.00 - 12.00 Werken aan groepsbattle
12.00 - 13.00 Huiswerk / tijd voor jezelf
13.00 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.00 Groepsbattle!
14.00 - 15.00 Inpakken / opruimen kamer
15.00 Kamer controles
15.30 Optreden ouders
16.00 Vertrek naar huis

Beste ouders,
Ook voor u een stukje over het workshopweekend;
Het is de bedoeling dat u er voor zorgt dat uw kind vrijdag 11 oktober tussen
17.30 en 19.00 uur bij de Buitenjan is.

Hou svp rekening met de files!

Er staat soep met broodjes voor de Zingers! klaar en
een kop koffie voor u.
Kunt u zelf niet brengen en kan er ook niet met een
vriendje/ vriendinnetje meegereden worden? Laat ze de
vraag even in de onderlinge groepsapp zetten. Werkt dit
ook niet, dan denken wij graag met u mee!
Het is wel erg leuk als u uw zoon of dochter op zondag
13 oktober zelf komt halen.
Om 15.30 uur laten we u in de kapel op het terrein van de Buitenjan zien waar
we het weekend aan gewerkt hebben!
Het kampadres is:

De Buitenjan
Turfweg 9
5504 RL Veldhoven
www.debuitenjan.nl
Wij zitten in het deel “De Linde”

De Zingers! zullen zelf tijdens het weekend hun mobiele telefoon meer uit dan
aan hebben staan ivm de vele workshops.
De leiding is tijdens het weekend bereikbaar via de volgende nummers:
Oscar 06-47946186 Myrthel 06-49897070

