Vastelaovesvereiniging

De Zawpense BeeG

Aan alle kinderen uit het Zawpenseriek
Vastelaovesvereiniging de Zawpense bestaat dit jaar 4 x 11 jaar!
Op zondag 13 januari 2019 organiseren wij onze traditionele Kènjermiddig. Jullie weten allemaal dat
wij hier de Beegter jeugd (tot en met 16 jaar) voor nodig hebben. Deze middag kan niet slagen zonder
dat er van alle leeftijden iemand of een groep(je) meedoet. Ook wordt op deze middag de nieuwe
jeugdprins, jeugdprinses en jeugdraad van 11 van 2019 uitverkozen.
Het motto van de vastelaovend 2019 is: Woróm

geweun doon es ’t ouch knatsjgek kènt!

Heb je zin om mee te doen? Vul dan onderstaand strookje in en lever het formulier in!
Je mag doen wat je wilt, dus dansen, playbacken, live zingen, een mop vertellen, kortom alles mag bij de
Zawpense. In iedere categorie is er een prachtige beker te winnen en iedereen die meedoet, krijgt een
verrassing. Op zondagmorgen 13 januari om 11.00 uur is er een kleine generale repetitie in Oos Hoes
om jullie optreden op de bühne te oefenen.
Wil je je opgeven of wil jij of je ouders nog wat vragen, doe dit dan vóór donderdag 10 januari 2019
per e-mail bij Ton Kitzen, e-mailadres ton.kitzen@ziggo.nl (06-24999079).
Belangrijk: muziek ook inleveren per e-mail (vóór 10 januari 2019).

Wij hopen als vastelaovesvereiniging De Zawpense dat iedereen weer mee doet aan dit prachtige
gebeuren en wensen jullie alvast veel plezier en succes met de voorbereiding.

Naam

________________________________________________________

Telefoon

______________________________________Groep_____________

E-mailadres

_________________________________________________________

Naam artiest/groep ________________________________________________________

Naam van het liedje:_________________________________________________________
 Play back
 Live
(aankruisen wat van toepassing is)

 Dans

Aanmelding per e-mail bij Ton Kitzen: ton.kitzen@ziggo.nl (06-24999079)
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